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Terveydenhuoltomme 
on kriisissä

Tuntuu siltä, että olemme 
menossa koko ajan koh-
ti Amerikan mallia, jossa 
ihmistä hoidetaan jos hän 
pystyy siitä maksamaan, 
tai hänellä on hyvä vakuu-
tus. Maahamme on synty-
nyt kaksi erilaista tervey-
denhuoltosektoria, yksityi-
nen ja julkinen. Lain mu-
kaan kunnan on järjestet-
tävä joko itse tai yritysten 
tai järjestöjen kanssa yh-
teistyössä sosiaali- ja terve-
ydenhuoltopalvelut.

Väestön muutos, vanhe-
neminen ja suuret muut-
toliikkeet asettavat kunnil-

le suuria haasteita palve-
luiden suhteen. Henkilös-
tön saatavuus on heikkoa 
sosiaali- ja terveydenhoito-
puolille. Miksi kukaan ha-
luaisi tehdä ruumiillisesti 

ja henkisesti raskasta työ-
tä pienellä palkalla kunnal-
lisella puolella? Kaikki jot-
ka pystyvät, sijoittuvat tie-
tenkin yksityissektorille, 
menemällä joko työsuhtee-
seen tai perustamalla itse 
yrityksen, joka tarjoaa ky-
seisiä palveluita.

Laillista veronkiertoa

Yksityissektorilla omistus-
suhteessa työskentelevät 
voivat nostaa osan palkas-
taan osinkotuloina, jonka 
verotus on huomattavas-
ti kevyempää kuin palkan-
saajien tuloverotus. Tämä 
on tietenkin kilpailua vää-
ristävä tekijä, jos vastakkain 
ovat kunnallinen ja yksityi-
nen sektori.

Korostan, että tässä ei ri-
kota Suomen lakia. Tulkin-
ta siitä, mikä on palkkatu-
loa ja mikä on osinkotuloa, 

on hämärtynyt. Hallinto-oi-
keus on tehnyt asiasta 3-2 
päätöksen, joka sallii tuon 
verokikkailun. Tämä on 
johtanut terveydenhoidon 
rahasammon syntymiseen. 
On toki muitakin yritysalu-
eita, joilla on vastaavanlai-
nen tilanne yhteiskunnas-
samme. Julkinen terveyden-
huolto joutuu kilpailemaan 
sairaanhoitohenkilöstön 
saamisesta palvelukseen-
sa. Julkisen puolen kireästä 
palkkaverotuksesta johtuen 
väkeä vuotaa koko ajan yk-
sityissektorille, osinkotulo-
jen veroparatiisiin.

Muutoksia asenteisiin

Omaishoidontukeen kunti-
en kannattaisi sijoittaa huo-
mattavasti nykyistä enem-
män. Pelkkä omaishoidon 
tukeminen ei tietenkään 
ratkaise yksinään edessäm-
me olevaa suurta terveys- ja 
sosiaalipuolen kriisiä. Täl-
lä hetkellä löytyy vielä ih-
misiä, jotka haluavat hoi-
taa oman sukunsa ikäihmi-
siä kotonaan. Näille ihmi-
sille, jotka haluavat säästää 
yhteiskunnan rahoja, pitää 
yhteiskunnan antaa tar-
vittava taloudellinen tuki. 
Omaishoidon tukea saavat 
työllistävät kaiken lisäksi 
itsensä, ja maksavat myös 
normaalia palkkaveroa ta-

kaisin kuntiin ja valtiolle 
saamastaan tuesta.

Turvallisuutta pidetään 
tärkeänä tekijänä. Ammat-
titaitoisen ja riittävän hen-
kilökunnan osuus on myös 
erittäin tärkeä asia, varsin-
kin kuntasektorilla. Hoita-
jat saivat niin mitättömän 
pienen palkankorotuksen, 
että se ei motivoi hakeutu-
maan hoitoalalle kunnalli-
selle puolelle. Tämän ali-
arvostuksen takia maas-
samme perustetaan joka 
kuukausi useita erilaisia ja 
eritasoisia yksityisiä hoito-
laitoksia. Yksityissektorilla 
potilas saa hyvää palvelua, 
ja hoidon taso on mieles-
täni erittäin hyvä. Asiakas 
voi valita ottaako siivouk-
sen, ruuan, tarvittavat lää-
kärin ja hoitajien palvelut 
ja kuinka usein.

Yksi varjopuoli tässä yk-
sityisten yritysten tarjo-
amassa hoitomuodossa kui-
tenkin on. Hoidettavan ra-
hapussin pitää olla kunnos-
sa. Ilman rahaa tuota hoitoa 
näistä laitoksista ei yksin-
kertaisesti saa. Viidellä tu-
hannella eurolla vuodessa 
saa vasta perustarpeita tyy-
dyttävän hoidon, esimerkik-
si kaupassa käyntiä ja siivo-
usapua. Pitää olla syntynyt 
kultalusikka suussa, tai elä-
män aikana löytänyt tuon 
monen tavoitteleman lusi-
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Tiedotusvälineet pitävät 
meidät hyvin ajan tasalla 
Yhdysvaltain presidentin 
esivaaleista, ja aikanaan var-
masti loppupeleistä. Tietoa 
tulee myös Venäjältä, jossa 
presidentin valinta on koh-
tapuolin käsillä. Sen sijaan 
tiedottaminen EU:n muo-
toutumisesta presidenttive-
toiseksi on ollut lievästikin 
ilmaistuna kovin vähäistä.

Suomalaisina ja EU-kan-
salaisina voisi luulla mei-
dän olevan hyvä tietää, että 
saamme vuonna 2009 EU-
presidentin, jonka valinta 
on kansalaisten ulottumat-
tomissa. Amerikkalaiset ja 
venäläiset sentään saavat 
äänestää päämiehestään, 
vaikka näittenkin maitten 
demokratian aitoudesta 
voidaan olla ainakin kahta 
mieltä. Jokatapauksessa me 
EU:n kansalaiset emme saa 
äänestää EU:n presidentis-
tä. Me saamme sen, mikä 
meille annetaan.

Myöhemmin tänä vuon-
na EU maiden johtajat ää-

nestävät presidentin vir-
kaan Euroopan unionin 
neuvostossa. Annas olla 
kenet saamme. Tästä ei ko-
vin suuria vetoja kannatta-
ne ruveta lyömään, mutta 
pientä panosta voisi koet-
taa Tony Blairin puolesta. 
Telegraph lehden mukaan 
EU:n presidentin virkaan 
kuuluu 267000 euron vuo-
tuinen palkkio, ja viran voi 
hoitaa työskentelemällä 
kolme päivää viikossa.

Suomen valtapuolueille 
tulee vielä kiire riisua Suo-
men presidentiltä loppukin 
jäljellä oleva valta, eihän 
yhteisössä voi olla montaa 
todellista valtaa käyttävää 
presidenttiä. 

Ennen oli ennen

Kemijärven sellutehdas-
ta 1960- luvulla perustetta-
essa, tehtaan kannattavuu-
desta ei ollut varmuutta, 
mutta siihen aikaan valtio-
valta kantoi sentään huol-
ta ja vastuuta syrjäisenkin 

Suomen ihmisistä ja heidän 
pärjäämisestään. Sittemmin 
ajat ovat muuttuneet. Nyt 
kannattava tehdas sulje-
taan, eikä myyntikään tule 
kysymykseen, mikäli osta-
ja aikoisi jatkaa samaa tuo-
tantoa. Nykyisin valtiovalta 
ei välitä eikä halua kantaa 
huolta syrjäisen Suomen 
ihmisistä, vaan puoluste-
lee suurelta osin itse omis-
tamansa yhtiön tehtaan lak-
kautustoimia. Pääministeriä 
myöten kemijärveläisille on 
käyty vakuuttelemassa, et-
tä mitään ei tässä voida, tä-
mä on nyt tätä. Uskoa pitäi-
si, vaikka oikeasti kyse on 
siitä, mihin halutaan puut-
tua ja mihin ei. Tämän päi-
vän muotia on huolehtia ai-
noastaan osakkeenomistaji-
en eduista. Tässä muodissa 
en halua olla mukana.

Kevättä kyntteliltä

Talvi on sentään taittumas-
sa kohti kevättä ja valo li-
sääntyy joka päivä. Saman-

kaltainen toivon sarastus 
on havaittavissa niissä kun-
nissa ja kaupungeissa, jois-
sa Perussuomalainen toi-
minta käynnistyy. Se antaa 
toivoa aidon demokratian 
toimimisesta paikallises-
ti myös siellä, missä tähän 
saakka on ollut tarjolla ”ai-
noa vaihtoehto”.

Koskaan ei voi olla aitoa 
demokratiaa siellä, missä 
sanotaan olevan vain yk-
si vaihtoehto. On tärkeää 
nostaa esiin eri näkökanto-
ja, jotta tehtävien päätöksi-
en pohjana olisi perusteel-
linen pohdinta. Tässä halu-
an olla mukana. Ajattelet-
ko samoin?

kan tai vihreän oksan. Pel-
källä tavallisella työnteol-
la tuota rahaa ei monelta-
kaan löydy, vaan pitää tyy-
tyä kunnan tarjoamaan yh-
teiskunnalliseen apuun, joka 
sekin nykyään maksaa.

Kunnallisella puolella on 
eriarvoisuutta huomattava 
määrä, riippuen siitä, asut-
ko rikkaan vai köyhän kun-
nan alueella. Kuntien tavoit-
teena on oltava tason yllä-
pito ja tuottavuus riippu-
matta asuinpaikkakunnas-
ta. Palvelujärjestelmää pitää 
uudistaa kokonaan, yhteis-
työtä on tehtävä yli kunta-
rajojen.

Henkilöstön, palvelura-
kenteen ja tuottamistapo-
jen uudistaminen on rat-
kaisu jo esillä olevaan kun-
tien ongelmaan. Markkina-
ehtoisten palveluiden hyö-
dyntämiseen ja palveluiden 
kehittämiseen on panostet-
tava enemmän. Selviytymi-
seen tukevaan malleihin, 
ateria-, asumis- ja turvapal-
veluihin on lisättävä kuntien 
resursseja. Uudistuksen vas-
tustajia on tietenkin paljon, 
kaikki eivät näe kokonai-
suutta. Ne jotka eivät käy-
tä näitä palveluita, suhtau-
tuvat näihin asioihin usein 
kaikkein kriittisimmin On 
helppo arvostella ja kritisoi-
da kun ei tiedä asiasta yh-
tään mitään.

Absoluuttinen demokratia
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Toivo Mäkelää Kaustiselta kannattaa 
kuunnella. Erityisen paljon häneltä on 
opittavaa kunnallisvaaliasioista. Mäke-
lä on minulle monasti sanonut, että olipa 
puolueen puheenjohtajana kuka tahansa, 
Kaustisella menevät kunnallisvaalit aina 
hyvin ja asetetaan täysi lista ehdokkaita. 
Tällä kokemuksen tuomalla viisaudella 
on meidän jokaisen hyvä vyöttää itsem-
me ja lähteä ehdokashankintaan.

Kunnallisvaaleissa mitataan paikalli-
nen Perussuomalaisten kannatus. Tämä 
tehdään erikseen joka kunnassa. Jos Pe-
russuomalaisilla ei ole ehdokkaita, ei voi 
tulla ääniä. On turhaa kuvitelmaa, että 
naapurikunnan hyvällä kannatuksella 
voitetaan vaalit omassa kunnassa. Vastuu 
ja oma onnistuminen on suoraan johdet-
tavissa oman kunnan vaalituloksesta.

Kansanedustajaksi mielivillä perussuo-
malaisilla kunnallisvaalit toimivat esivaa-
lina. Siinä selviää oletko profeetta omal-
la maallasi. Vahva lista tuo uskottavuut-
ta. Siksi tarvitaan paljon hyviä ehdokkai-
ta, koska äänten kokonaispotti ratkaisee. 
Kunnallisvaalit ovat myös kypsyyskoe. On-
ko malttia ja kanttia mennä eteenpäin.

On tärkeää, että Perussuomalainen 
vaihtoehto on tarjolla. Jokaista tarvitaan. 
Vastuuta on otettava, muuten valta jää 
saamatta. Paikallisesti on pystyttävä tuo-
maan esiin kestävät teemat ja ratkaisut.

Perussuomalaiset edustavat kuntapo-
litiikassaan asialinjaa. Asiat ratkaisevat 
- ei esittäjä. Kuntapäättäjien vallankäy-
tön on perustuttavakuntalaisten anta-
maan valtakirjaan.

Oman kokemukseni perusteella voin sa-
noa, että vaalityöllä on merkitystä. Parasta 
vaalityötä on hyvin hoidettu luottamustoi-
mi. Tulokset puhuvat puolestaan. Kunnal-
lispolitiikka on joukkuepeliä. Perussuoma-
laisten omilla listoilla ei voi olla vihollisia. 
Sellainen lista, jossa energiaa kulutetaan 
sisäiseen jurputukseen ei menesty.

Paikallisvaaleissa mitataan ennen kaik-
kea kunkin kunnan perussuomalaisten 
kannatusta. Vaaleilla on yleispoliittinen 
luonteensa, mutta se ei ole ratkaiseva. Kun-
tavaaleissa jokainen perussuomalainen voi 
myös itse mittauttaa kannatuksensa. Mitat-
tu kannatus on todellinen kannatus.

Ylitämme kunnallisvaaleissa kirkkaasti 
viimekertaisen vaalituloksemme, kun meis-
tä jokainen kantaa vastuunsa ja antaa pa-
noksensa. Lähde ehdokkaaksi, ota henkilö-
kohtainen vastuu.

Heinäluoma lähti

Eero Heinäluoma jätti SDP:n puheenjoh-
tajuuden. Päätös ei varmasti ollut helppo. 
Helppoa ei ole löytää parempaa seuraajaa-
kaan. Kun asiat menevät pieleen, ne me-
nevät yleensä pieleen täydellisesti. Näin on 
jos siltä näyttää, sanotaan.

SDP on menettänyt paljon kannatustaan 
mm. Perussuomalaisille. Miksi? Siksi, että 
meillä on ollut tarjota parempi vaihtoehto. 
Liikaan tyytyväisyyteen ei ole syytä. Poli-
tiikassa jokaisen mökki palaa vuorollaan. 
Kriisissä on myös mahdollisuus. Politiikas-
sa eivät taikurit pärjää, siksi on selvää, ettei 
SDP:n kannatus siinä samassa muutu.

Samaa pätee Perussuomalaisiin. Tiukka 
oman linjan ja oman politiikan vetäminen 
luo ja tuo kannatusta. Vahva perusta tuo 
uskottavuutta. Olemme nostaneet kanna-
tustamme viime eduskuntavaaleista. Kuu-
kausittaisen mielipidetiedustelut eivät tee 
autuaaksi. SDP:ssa nähtiin mitä tapahtuu, 
kun tappiota ei osata käsitellä. Kun huuto 
yltyy, järki sumenee.

SDP tarvitsee johtajan, joka pystyy ve-
tämään puoluetta vähintään kaksi kautta 
eli kuusi vuotta on minimi. Nykypolitiikka 
on niin nopearytmistä, että työrauhaa on 

Kunnallisvaalit paikallinen kannatusmittaus

Puheenjohtaja
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

”Vastuuta

on otettava, muuten 

valta jää saamatta”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

vaikea saada. Tiedän tämän kokemuk-
sesta. Olin ollut Perussuomalaisten joh-
dossa kolme vuotta, kun tulin valituksi 
Espoon valtuustoon vuonna 2000, kuu-
si vuotta kun voitimme eduskuntavaalit 
2003 ja tulin kansanedustajaksi, yhdek-
sän vuotta kun saimme presidentinvaa-
leissa yli 100 000 ääntä.

Heinäluoman tili tuli täyteen yhdestä 
vaalitappiosta ja kolmesta vuodesta.

Nuorisokannatus
yli kaksinkertaistunut

Helsingin Sanomat julkaisi mielipideky-
selyn, jonka mukaan alle 30-vuotiaiden 
keskuudessa kannatuksemme on nous-
sut neljässä vuodessa 2,5 prosentista 5,5 
prosenttiin. Nousu on ollut huima ja nä-
kynyt jo pitkään selvästi.

Olen tästä erityisen iloinen, sillä lii-
tyin itsekin aikanaan puolueeseen 16-
vuotiaana.Puolueemme nuorisojärjes-
tön ja naisjärjestön rooli ja vastuu kas-
vavat kun kannatus lisääntyy. Ideologi-
nen perustyö vaatii jatkuvaa kehittämis-
tä. Uudet ideat otetaan käyttöön. Ainoa 
kriteeri on, että ne ovat parempia kuin 
vanhat eväät. Asia ja moraalinen perus-
ta ovat avainasemassa.

Tuen sekä nuoria että naisia. En iän ja 
sukupuolen perusteella vaan mahdollista-
malla omalta osaltani pätevyyden merki-
tyksen. Ikä ja sukupuoli eivät minulle ole 
peruste eteenpäin menolle, mutta ne eivät 
ole este. Perussuomalaisten kannatus ja 
vaikutusvalta nousevat, kun tehdään mo-
raalisesti kestävää politiikkaa ja hyödyn-
netään uudet ideat hylkäämättä vanhoja 
koeteltuja ja hyväksi havaittuja konsteja.

Eduskunnassa sanottua

”Ministeri Katainen totesi, että mitään ra-
haa ei lisäbudjetin kautta ole tulossa. Mut-
ta esimerkiksi Länsi-Suomen poliisialu-
een päällikkö eli poliisineuvos totesi leh-
dessä, että yhtäkään eläköitynyttä paikkaa, 
kun poliisi lähtee eläkkeelle, ei tulla täyttä-
mään, kun ei ole rahaa.

Tämähän on täysin mahdoton tilanne, 
kun ministeri Holmlund täällä sanoo, et-
tä pyritään siihen, että jokainen koulutet-
tu poliisi saa vakanssin, työpaikan. Eli kyse 
on siitä, että nuoret ovat hakeutuneet po-
liisialalle, mutta on lainoja jne., ja nyt ei tu-
le vakansseja, vaan työttömyyskortisto kor-
keintaan, kun siellä on jo, niin kuin minis-
teri sanoi, 190. Eli ilmeisesti ainoa ratkai-
su tällä hetkellä olisi raha, jolla niitä avoi-
meksi tulevia vakansseja voitaisiin täyttää. 
Onko nyt täyttökielto?”
Raimo Vistbacka 7.2.2008

”Ruuhkamaksut lyövät pienituloista ja pe-
russuomalaiset eivät sitä hyväksy. Mutta 
länsimetron kustannukset ovat nousseet 
350 miljoonaa euroa siitä, kun Espoon val-
tuusto harhautettuna hyväksyi metropää-
töksen. Valtio sitoutui edellisen hallituksen 
aikana, valtiovarainministeri Heinäluoma 
ja koko hallitus, 30 prosenttiin.

Mikä on nyt arvoisan hallituksen kanta, 
liikenneministeri ja valtiovarainministeri? 
Saako Espoon rikas kaupunki teiltä tuos-
ta vaan 150 miljoonaa rahaa, kun on tehnyt 
laskuvirheitä?”
Timo Soini 7.2.2008

Valkoiset purjeet

Uusi päivä, uusi vuosi ja
sun purtesi lähti jo matkaan.
Ja tahtoen elämän valloittaa
se irtosi laituriltaan.

Ja me katsoimme pikkuista elämää,
sitä valkopurtesi matkaa.
Joka elämään kauaksi kuljettaa
kohti aavaa kun tiesi jatkaa.

Horisontti me joskus saavutetaan,
ohi sen vaan ei pestimme riitä.
Purret uudet teille me onnea toivotetaan
kun te jatkatte matkaa siitä.

Sun elämänpurtesi valkoinen
jo uuteen aamuun kulkee,
ja me toivomme että matkan sen
nyt siunaus syliinsä sulkee.

Aulis Murto

Runohetki

Salon seudulle on perustettu oma perus-
suomalaisten yhdistys. Mistään pienestä yh-
distyksestä ei ole kysymys, sillä sen toimin-
ta kattaa vuoden kuluttua Saloksi yhdisty-
vät kymmenen kuntaa.

Yhdistyksen nimeksi perustavaan koko-
ukseen osallistujat halusivat nimenomaan 
Salon seudun Perussuomalaiset, jotta Sa-
loon liittyvien yhdeksän ympäryskunnan 
perussuomalaisille olisi kodikkaampaa 
liittyä yhdistyksen jäseniksi. Jatkossa nä-
mä kunnat ovat kunnallisvaaleissa yhdes-
sä, ja Suursalon valtuustoon tulee valitta-
vaksi 75 valtuutettua. Yhdistyksen tavoit-
teena onkin asettaa mahdollisimman mon-
ta ehdokasta syksyn kunnallisvaaleihin.

Perustamiskokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Sato-
pää. Hallitukseen valittiin Antti Leinonen
(vpj.), Kati Leinonen, Maria Kiiveri (sih-
teeri), Jorma Tamminen, Noora Jokela (2. 
vpj.), Simo Hovi sekä Mika Rahikka (ra-
hastonhoitaja).

Kuvassa Salon seudun perussuomalaisten tuore hallitus. Antti Leinonen, 
Kati Leinonen, Maria Kiiveri, Jorma Tamminen, Kalevi Satopää, Noora 
Jokela, Simo Hovi ja Mika Rahikka.

Perussuomalaiset kasasivat suur-yhdistyksen Salon seudulle 
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
r a i m o . v i s t b a c k a @ e d u s k u n t a . f i

Monet yhteiskunnassamme vai-
kutusvaltaisessa asemassa ole-
vista henkilöistä, kuten esimer-
kiksi ministereistä, kansanedus-
tajista, suuryritysten pääjohtajis-
ta, valtion laitosten johtajista, etu-
järjestöjen puheenjohtajista ovat 
lähtöisin varsin vaatimattomista 
oloista. Samanlaiset olot löytyvät 
monien niin kutsuttujen auttaji-
en eli lääkäreiden, työvoimatoi-
mistojen johtajien, sosiaalijohta-
jien, oikeusavustajien ynnä mui-
den taustalta.

Tämä on osoitus siitä, että suo-
malainen yhteiskunta on demo-
kraattinen. Kaikilla on mahdolli-
suus syntyperään ja paikkaan kat-
somatta nousta omalla työllään ja 
tarmollaan eteenpäin vaikka hui-
pulle asti. Se on hyvä. Näin tulee 
olla jatkossakin.

Lähtökohta unohtuu

Valitettavasti omalla uralla etene-
minen ja varsinkin tavoiteltu ete-
neminen, aiheuttaa monille sen, 
että oma yhteiskunnallinen ja so-
siaalinen lähtökohta unohtuu ja 
henkilö samaistuu oman virka- 
tai luottamustoimen mukanaan 
tuomaan asemaan. Siinä samas-

sa tahtovat unohtua myös anne-
tut lupaukset. Syynä voivat joskus 
olla myös niin sanotut palkkio-
toimet. Tälle ilmiölle löytyy myös 
kansanomainen sanonta: virka tai 
asema on noussut päähän.

Mikäli tämän päivän valtaa 
käyttävät päättäjät ja vaikuttajat 
muistaisivat ja sisäistäisivät taus-
tansa sekä ne olosuhteet, joissa 
ovat kasvaneet, he toimisivat to-
dennäköisesti ainakin osin toisin 
kuin mitä he nyt tekevät. Mieles-
täni jokaisella kansalaisten asiois-
ta päättävällä olisi syytä mennä it-
seensä ja kysyä, toimisinko niin 
kuin nyt toimin, jos olisin vielä ei-
len ollut se peräkylän pienen mö-
kin tyttö tai poika, joka olin vuo-
sia sitten.

Vähäosaiset huomioon

Omien lähtökohtien parempi tie-
dostaminen auttaisi varmasti sii-
hen, että henkilö ottaisi esitystä 
tai päätöstä tehdessään huomi-
oon vähempiosaiset kansalaiset 
paremmin ja harkitsisi omat toi-
mensa eri tavalla kuin mitä tällä 
hetkellä sangen usein tapahtuu.

”Köyhät kyykkyyn ja hiljaa” -
asenne on saanut päivä päivältä 

lisää valtaa. Kova, vain itsestä vä-
littävä amerikkalaistyylinen elä-
mänasenne leviää varsinkin hyvin 
menestyvien keskuudessa.

Taistelu jatkuu

Suomalaisen yhteiskunnan eräs 
voimavara on aina ollut keskinäi-
nen toistensa kunnioittaminen ja 
toisistaan myös köyhemmistä ja 
vaikeuksissa olevista, kuten van-
huksista, sairaista ja vammaisista, 
huolehtiminen. Olemme puhu-
neet pohjoismaisesta hyvinvoin-
tiyhteiskunnasta.

Samoin naapuriapu ja sukulais-
ten tuki on kuulunut perinteiseen 
suomalaiseen elämänmenoon. Täs-
tä ei tulisi nytkään luopua, vaikka 
olemmekin joutuneet siirtymään 
eurosuomalaiseen aikaan ja vaik-
ka yhteiskunnan eriarvoisuus näyt-
tää myös taloudellisessa mielessä 
lisääntyvän. Se ei saa kuitenkaan 
johtaa siihen, että yhteiskunnas-
samme eriarvoisuus ja syrjäytymi-
nen ”lukitaan” kohtaamaan suku-
polvesta toiseen samoja perheitä.

Tätä kehitystä vastaan olen yrit-
tänyt taistella yli 20 vuotta niin 
eduskunnassa kuin muissakin teh-
tävissäni ja se taistelu jatkuu.

Taustat muistettava

Työpaikkakiusaaminen on vasta viime aikoina noussut laajaan 
tietoisuuteen, ja sen uhriksi joutuneet ovat alkaneet kertoa ko-
kemuksistaan ja vaatia oikeutta itselleen kärsimyksistään. Use-
at asiantuntijat ovatkin myöntäneet, että ongelma on huomat-
tavasti oletettua laajempi, ja työpaikkakiusaamista esiintyy, jos 
ei kaikilla, niin ainakin hyvin useilla työpaikoilla.

Kiusaamisen kohteeksi joutuneita on varovaistenkin arvioiden 
mukaan kymmeniätuhansia, ja kiusaamisesta aiheutuu vuositasol-
la valtaisa määrä työstä poissaoloja, lääke- ja terapiakustannuk-
sia, ennenaikaiselle sairauseläkkeelle joutumisia sekä jopa itse-
murhia. Näitä seurauksia ei kuitenkaan osata vielä luokitella kuin 
poikkeustapauksissa työpaikkakiusaamisesta johtuviksi. Yleen-
sä sairastuminen tai poissaolot koetaan enemmänkin uhrin heik-
koudeksi ja omaksi syyksi kuin kiusaamisen aiheuttamina oireina. 
Voidaan puhua lähes piilossa olevasta työperäisestä kansantaudis-
ta, jonka tutkiminen, syiden ja seurausten selvittäminen sekä tar-
peelliset ehkäisy- ja hoitotoimet ovat lähes olemattomat.

Kiusatuille ei ole tällä hetkellä olemassa mitään omaa, ongel-
man tuntevaa auttajaverkostoa, kuten tilanne on onneksi esi-
merkiksi päihdeongelmasta kärsivien kohdalla. Työterveyslai-
tokseen tuleekin pikaisesti perustaa uusi työpaikkakiusaamiseen 
erikoistuva tutkimus- ja tarkastusyksikkö, joka ryhtyisi selvittä-
mään ongelmaa ja kehittämään työpaikkakiusaamisen selvitys- 
ja hoitojärjestelmää maahamme.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraa-
van kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä uuden työpaikkakiusaa-
mista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseksi Työterveys-
laitokseen?

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008
Raimo Vistbacka

Kirjallinen kysymys:

Työpaikkakiusaamista 
seuraavan ja tutkivan yksikön 

perustamisesta

Kari Kriikku  on syntynyt 
vuonna 1960, hän on klarine-
tisti. Kriikku on saanut paljon 
palkintoja jopa kansainvälisillä 
foorumeilla mitattuna. Kriikku 
on toiminut myös Uudenkau-
pungin Crusel -viikolla taiteel-
lisena johtajana sekä Avantis-
sa, jonka yhtenä perustajana 
hän myöskin toimi.

Lasse Kurki on syntynyt vuon-
na 1969, hän on säveltäjä-sa-
noittaja-kitaristi-laulaja-tuot-
taja-radiotoimittaja. Aiemmin 
Kurki toimi Lemonator –yhty-
eessä. Kurki on toiminut tuot-
tajana Egotripin ja Von Hert-
zen Brothers -yhtyeiden sekä 
Emmin levyillä. Kurki on teh-
nyt kappaleita Katri Ylanderil-
le, Jonna Tervomaalle ja Hanna 
Pakariselle.

Riku Niemi on syntynyt vuon-
na 1967, hän on kapellimesta-
ri-sovittaja-tuottaja-muusikko. 

Hän on kiertänyt 25-henkisen Ri-
ku Niemi Orchestran kanssa pitkin 
Suomea solisteinaan iskelmämaa-
ilman tunnettuja henkilöitä.

Niemi toivoi uudistuksia lain-
säädäntöön ja taiteenedistämi-
seen, varsinkin kopiointiin ja 
piratismiin liittyvissä asioissa.

Gramex palkitsi säveltaiteilijoita
Lasse Kurki, Kari Kriikku ja Riku 
Niemelä saivat Gramexin 40 vuo-
tispalkinnon (kukin 13.333 euroa) 
tunnustuksena monipuolisesta, an-
siokkaasta toiminnasta esittävän 
säveltaiteen alalla. Palkinnot jaet-
tiin Helsingissä maanantaina 4.2.

Gramexin palkintojenjakotilai-
suus oli laatuaan ensimmäinen, sil-

lä Gramex täytti 40 vuotta ja sen 
kunniaksi järjestö jakoi nyt palkin-
not. Tämä kerta ei kuulemma jää 
viimeiseksi, vaan palkinnon jakami-
sesta on tarkoitus tehdä perinne.

Ehdokkaita palkinnon saajak-
si oli alkuun peräti yli 40 000. Lis-
talla oli kotimaista muusikkoa, 
laulajaa, kapellimestaria ja äänit-

teiden tuottajaa sekä näiden lu-
kuisia ulkomaisia kollegoja. Eh-
dokkaille kilpailuraati asetti en-
sin tietyt raamit, jotka olivat täl-
lä kertaa esittävän säveltaiteen 
puolella.

Teksti ja kuva:
Harri Lindell
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Porvarihallitus kieltäytyy yl-
peästi antamasta selvitystä 
valtion omistajapolitiikasta 
eduskunnalle. Menettely on 
röyhkeän ylimielistä. 

Oppositon velvollisuus on 
saattaa asia eduskunnan käsit-
telyyn. Perussuomalaiset ovat 
valmiita toimimaan välikysy-
myksen ensimmäisinä allekir-
joittajina. Se ei ole meille it-
setarkoitus. Me voimme myös 

Lokakuun 25. päivänä 2007 jul-
kaisemassaan pörssitiedotteessa 
Stora Enso Oyj ilmoitti päätök-
sestään sulkea pysyvästi Summan 
paperitehtaan ja Anjalan tehtaan 
aikakauslehtipaperikoneen sekä 
Kemijärven sellutehtaan ja Ruot-
sissa sijaitsevan Norrsundetin sel-
lutehtaan. Lisäksi Stora Enso ai-
koo myydä Kotkan tehtaansa ja 
mahdollisesti myös Kotkan sa-
hausliiketoiminnan sekä vähen-
tää satoja työntekijöitä konsernin 
hallinnosta ja keskitetyistä palve-
luista Suomessa ja muissa maissa. 
Yt-neuvottelujen päätyttyä työn-
tekijävähennykset täsmentyivät 
985 henkilöön. 

Valtiolla on Stora Ensossa 25 
%:n äänivalta. Lisäksi Kelalla on 
10 %. Tästä huolimatta hallitus 
on ollut täysin passiivinen Sto-
ra Enson yksiköitten lakkautus-
päätösten estämiseksi. Ministe-
rit ovat eri yhteyksissä antaneet 
ristiriitaista tietoa siitä, mistä al-
kaen heillä oli ollut tietoa tai kä-
sitys näistä supistuksista. Päämi-
nisteri Vanhanen on ilmoittanut 
saaneensa tiedon yhtiön päätök-
sestä edellisenä iltana ja omistaja-
ohjauksesta vastaava ministeri Jy-
ri Häkämies hieman ennen pörs-
sitiedotteen julkaisemista.

Hallituksen passiivinen linja ou-
doksuttaa siksikin, että Stora En-
son ilmoittamat perusteet tehtai-
den lakkauttamiseksi ovat osoit-
tautuneet virheellisiksi puun saa-
tavuuden, yksiköiden kannatta-
vuuden ja energian käytön osalta. 
Lisäksi monet kysymykset, mm. 
neuvottelut Venäjän puutulleista 
ja mahdollisuudet lisätä kotimai-
sen raaka-aineen käyttöä, ovat 
ratkaisematta. 

Kemijärven sellutehtaan ja 
Summan paperitehtaan työnteki-
jät ovat esittäneet toiminnan jat-
kamista ja kehittämistä. 

Hallitus on keskittynyt koko 
ajan puhumaan jälkihoidosta sen 
sijaan, että se olisi omalla toimin-
nallaan vaikuttanut Stora Enson 
edellä mainittujen laitosten toi-
minnan jatkamiseen. Hallitus ei 
ole yrittänyt pelastaa edes Kemi-
järven tehdasta, vaikka se on Itä-
Lapin suurin yksityinen työnanta-
ja. Itä-Lappi kärsii kaikilla alue-

kehityksen tunnusluvuilla mitat-
tuna Suomen vaikeimmasta ra-
kennemuutoksesta. Stora Enson 
kannattavan tehtaan lakkauttami-
selle ei ole perusteita. Rakenne-
muutosongelmat koskevat myös 
Kymen Summan tehtaan vaiku-
tuspiirissä olevia työntekijöitä.

Hallitus antoi 21.9.2007 edus-
kunnan käsiteltäväksi lakiesityk-
sen valtion yhtiöomistuksesta ja 
omistajaohjauksesta. Hallituk-
sen esityksen perusteluissa tode-
taan, että valtio käyttää äänival-
taansa virallisesti ja muodollisesti 
vain yhtiökokouksissa, mutta käy-
tännössä yhtiön hallitus ja toimi-
va johto selvittävät ennalta suu-
rimpien omistajien suhtautumi-
sen yhtiön kannalta merkittäviin 
investointeihin ja muihin vastaa-

viin hankkeisiin. Näihin tilantei-
siin liittyvä epävirallinen yhtey-
denpito ja omistukseen perustu-
van vaikutusvallan käyttäminen 
ovat merkittävä osa omistajaoh-
jausta ja aktiivista omistajuutta.

Hyväksyessään lain eduskunta 
puolestaan hyväksyi samalla näin 
kuuluvan lausuman: ”Eduskunta 
edellyttää, että valtio ottaa omis-
tajapolitiikassaan huomioon suur-
ten teollisuusyritysten työllisyys- 
ja aluetaloudelliset vaikutukset.” 
Näille työllisyys- ja aluetaloudel-
lisille sekä sosiaalisille vaikutuk-
sille hallitus ei kuitenkaan näytä 
Stora Enson kohdalla antavan si-
tä arvoa, mikä niille kuuluisi.

Valtion tulevassa omistajapolitii-
kassa tulisi ottaa huomioon nykyis-
tä painavammin yhteiskuntavastuu-

näkökohdat erityisesti työllisyys- ja 
aluetaloudelliselta kannalta.

Hallituksen vastuuministerit 
ovat kerta toisensa jälkeen kartta-
neet vastuunottoa ja hallituspuo-
lueiden edustajat antaneet hyvin 
ristiriitaisia lausuntoja. Pääminis-
teri Matti Vanhanen on toistuvas-
ti kieltäytynyt antamasta selonte-
koa tai pääministerin ilmoitusta 
valtion omistajaohjauksesta.

Edellä olevan perusteella ja 
Suomen perustuslain 43 §:ään vii-
taten esitämme valtioneuvoston 
asianomaisen jäsenen vastattavak-
si seuraavan välikysymyksen: 

Pitääkö hallitus oikeana ja pe-
rusteltuna Kemijärven ja Sum-
man tehtaiden lopettamista,

vai aikooko hallitus ryhtyä toi-
miin näiden tehtaiden jatkon tur-

vaamiseksi käyttämällä tarvittaes-
sa äänivaltaansa Stora Enson yh-
tiökokouksessa sekä miten halli-
tus aikoo vastedes huolehtia yh-
teiskuntavastuun toteutumisesta 
valtion omistajapolitiikassa?

Helsingissä 8.2.2008
Martti Korhonen

Välikysymyksen takana olivat 
Vasemmistoliiton eduskuntaryh-
män pj. Annika Lapintie, Sosia-
lidemokraattisen eduskuntaryh-
män pj. Tarja Filatov, Kristillis-
demokraattisen eduskuntaryh-
män pj. Bjarne Kallis sekä Perus-
suomalaisten eduskuntaryhmän 
pj.Raimo Vistbacka .

Välikysymys!

Kemijärven Massaliikkeen järjesti Stora Enson tehtaiden lakkauttamista vastustavan  mielenosoituksen eduskuntatalon 
edustalla 4.2.2008.

Välikysymys omistajapolitiikasta
olla tukemassa jonkin muun puo-
lueen allekirjoittamaa välikysy-
mystä. Välikysymys on jätettävä 
heti eduskunnan kokoontuessa 
helmikuun alussa.

Stora Enso, josta julkisella val-
lalla on merkittävä omistusosuus 
käyttäytyy kuin linnanherra La-
pissa. Se antaa ymmärtää, että 
koko Lapin puusto sekä valtion 
omistamat että yksityisten met-
sät ovat sen puureservaattia. Mil-

lä oikeudella Stora Enso katsoo 
voivansa määrätä muiden kuin 
sen itsensä omistamista metsistä? 
Kemijärven voittoa tuottavan sel-
lutehtaan alasajo on isompi kysy-
mys kuin hallitus arvaakaan. 

Suomalaiset ovat olleet valmiita 
tukemaan yrittämisen ja yritysten 
toimintaedellytyksiä erilaisilla tu-
kitoimenpiteillä. Tämän vastapai-
noksi suomalaiset ovat odottaneet 
yrityksiltä yhteiskuntavastuuta.

Mikäli yritykset öykkäröivät ja 
unohtavat yhteiskuntavastuunsa 
pörssiyhtiömuminaan on selvää, 
että julkisen vallan tuet yrityselä-
mälle joutuvat uuteen valoon ja 
harkintaan.

Valtion omistajaohjauksen pe-
rusperiaatteet on päivitettävä. Vä-
likysymyskeskustelu ja hallituksen 
politiikan kannatuksen mittautta-
minen on siihen oikea keino. Pe-
russuomalaisten mielestä valtion 

omistuksilla on oltava selkeä 
moraalinen perusta. Valtion 
omistajapolitiikasta tarvitaan 
julkinen keskustelu. Eduskun-
tasali on sille oikea paikka.

Timo Soini

(Soinin kommentti 
on kirjoitettu ennen 
viime viikkoista 
välikysymystä.)

Kuva: Jussi NiinistöKuva: Jussi Niinistö
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Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri on herätetty henkiin vähän yli 
kymmenen vuoden uinumisen 
jälkeen. Kun SMP lakkautettiin 
ja Perussuomalaiset perustettiin 
1990-luvun puolivälissä, oli puo-
lueen vararikko kova paikka kai-
kille. Noina ikävinä aikoina teh-
tiin päätös myös Kainuun ja Ou-
lun piirien yhdistämisestä.

- Nyt tilanne on kuitenkin 
muuttunut, ja politiikassa pitää 
elää tätä päivää ja tulevaisuutta. 
Oulun lääni on niin suuri alue ja 
Kainuu omana alueenaan poik-
keaa niin selvästi Pohjois-Pohjan-
maasta, että omalle piirijärjestölle 
oli tarvetta, kertoo Kainuun piirin 
puheenjohtaja Pentti Kettunen.

Liian suuri piirijärjestö käy hel-
posti kankeaksi ja tehottomaksi. 
Kainuun piirijärjestön tarkoituk-
sena on toimia tehokkaasti, nope-
asti ja politiikan hermolla pysyen. 
Piirin tärkeimpänä tehtävänä on 
pyrkiä vaikuttamaan päätöksente-
koon kunta- ja maakuntatasolla.

- Meidän tukijoukoissamme ei 
näe vuorineuvoksia, vaan tavalli-
sia pienyrittäjiä, palkannauttijoi-
ta ja eläkeläisiä. Myös nuoria yri-
tämme värvätä lisää.

- Mielestäni Oulun piirinkin oli-
si syytä miettiä, onko järkeä pitää 
niin suurta piirijärjestöä jos puo-
lueen kannatusta pyritään lisää-
mään. Oulun lääni on valtavan 
suuri, rajana pohjoisessa on Lap-
pi ja Koillismaalla Venäjä. Omas-
ta mielestäni alueella olisi hyvä 
toimia kaikkiaan kolme piirijär-
jestöä, Kettunen huomauttaa.

Kallis kokeilu

Kainuu poikkeaa Pohjois-Poh-
janmaasta sikälikin, että siellä 
on käynnissä Suomen oloissa en-
nen näkemätön maakuntakokei-
lu. Demarien aloitteesta lähtenyt 
Kainuun hallintomallikokeilu on 
osoittautunut odotettua kalliim-
maksi ja hankalammaksi.

- Kainuuhan on perinteises-
ti Keskustan kannatusaluetta, jo-
ten demareille oli luontevaa esit-
tää tällaista kokeilua juuri tänne. 
Jos hallintomallikokeilun onnistu-
misesta oltaisiin oltu alusta saakka 
varmoja, olisivat he esittäneet sitä 
omalle vahvalle alueelleen. Täällä 
heillä ei ole mitään hävittävää.

Tulevissa maakuntavaltuusto- 
ja kunnallisvaaleissa Perussuo-
malaiset tulevat haastamaan Kes-
kustan, joka vielä pitää hallussaan 
yli viittäkymmentä prosenttia val-
tuustopaikoista.

- Kepulaiset väittävät ettei mi-
tään voida muuttaa, me väitämme 
että voi muuttaa ja on pakkokin. 
Viimeisten kolmen vuoden aika-
na budjettialijäämää on syntynyt 
jo melkein 20 miljoonaa euroa, ja 
tätä eivät kainuulaiset omin voi-
min pysty maksamaan.

Byrokratiaa purettava

Perussuomalaisten lääkkeenä me-
nojen kasvuun tulevat todennäköi-
sesti olemaan kuntaliitokset. Puo-

lue tullee esittämään, että Kainuun 
nykyiset kahdeksan kuntaa yhdis-
tettäisiin siten, että tulevaisuudes-
sa kuntia olisi vain kolme.

- Ei voi olla niin, ettei entistä 
hallintobyrokratiaa karsita yh-
tään jos kerran on rakennettu kal-
lis maakuntahallinto.

Keskustalla on omat syynsä 
vastustaa byrokratian purkamis-
ta. Jos luottamus- ja virkamies-
paikkoja häviäisi roppakaupal-
la, olisi se kova paikka myös Kes-
kustan puolueorganisaatiolle, sillä 
tällä hetkellä valtuutetut ja luot-
tamusmiehet maksavat puolueelle 
luottamusmiesveroa 15 prosenttia 
kokouspalkkioistaan.

Kolmet vaalit tänä vuonna

Tänä vuonna Perussuomalaisten 
Kainuun piiriä työllistävät perä-
ti kolmet vaalit. Maaliskuun alus-
sa ovat paikallisen S-osuuskaupan 
edustajistovaalit ja syksyllä saman-
aikaisesti sekä kunnallis- että maa-
kuntavaltuustovaalit. Perussuo-
malaisille maakuntavaltuustovaa-
lit ovat kuntavaaleja tärkeämmät, 
sillä maakuntavaaleissa koko Kai-
nuu on yhtenä vaalipiirinä ja puo-
lueella on niissä paljon paremmat 
menestymisen mahdollisuudet.

Kunnallisvaaleissa Perussuo-
malaisten tavoitteena on pari-
kymmentä valtuutettua Kainuun 
piiristä. Kettunen pitää tavoitetta 
realistisena. Jos puolue saa riittä-
vän hyviä ehdokkaita, voidaan tuo 

määrä ylittääkin. Maakuntaval-
tuustoon puolueen täytyy pyrkiä 
saamaan noin viisi valtuutettua.

- Tällä hetkellä ilmapiiri kan-
salaisten keskuudessa on hyvin 
myönteinen. Jo tässä vaiheessa ih-
miset ovat uskaltaneet tulla ker-
tomaan, että ovat äänestäneet Pe-
russuomalaisia ja tulevat äänestä-
mään meitä jatkossakin.

- Puolueen puheenjohtaja-
na luotan Timo Soiniin. Hänen 
poliittinen linjansa on oikea ja 
hänellä on hyvä ja rauhallinen 
esiintymistyyli, josta suomalai-
set pitävät.

Sosiaaliset Epädemokraatit

Vaaleista puheen ollen ovat Pent-
ti Kettusta ihmetyttäneet joiden-
kin Sosialidemokraattien lausun-
not, jotka tuntuvat olevan ristirii-
dassa puolueen omien linjausten 
kanssa.

- Ihmeissäni kuuntelin Venäjän 
duuman vaalien jälkeen Kimmo 
Kiljusen haastattelua. Kun toimit-
taja kysyi, olivatko vaalit Kiljusen 
mielestä rehelliset, tämä vasta-
si ettei Venäjän vaaleja voida pi-
tää demokraattisina pitkien vaa-
lilistojen, seitsemän prosentin ää-
nikynnyksen ja kiellettyjen vaali-
liittojen takia. Tämä on mielestäni 
ihmeellistä puhetta, koska tiedän 
demarien tavoitteena olevan pit-
kän listan vaalit, viiden prosentin 
äänikynnyksen ja vaaliliitot kiel-
tävän vaalilain.

- Itse olen Kiljusen kanssa ai-
van samaa mieltä, mutta eikö hän 
ole väärä mies arvostelemaan jär-
jestelmää, johon hänen oma puo-
lueensa pyrkii? Jos demarit tie-
toisesti pyrkivät epädemokraat-
tiseen vaalijärjestelmään, pitäisi 

kai puolueen nimi muuttaa Sosi-
aalisiksi Epädemokraateiksi, Ket-
tunen päivittelee.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Pentti Kettunen

Kainuun piirin paluu

Kainuun piiritoimikunnan jäsenet näyttävät esimerkkiä, ja allekirjoittavat suostumuksia ehdokkaaksi kunnallis- ja
maakuntavaltuustovaaleihin sekä haastavat kaikki Perussuomalaisten piirijärjestöt ja luottamushenkilöt aloittamaan 
tehokkaan ehdokashankinnan syksyn 2008 kunnallisvaaleihin. Etualalla uusi piirisihteeri-taloudenhoitaja Jaana 
Sankilampi. Piiripuheenjohtaja Pentti Kettunen otti kuvan, ja on näin ollen kameran väärällä puolella.

Kainuun piirin
piiritoimikunta järjestäytyi

Perussuomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta piti järjestäy-
tymiskokouksensa loppiaisena 6.1.2008 Kajaanissa. Piirisihtee-
ri- taloudenhoitajaksi valittiin Jaana Sankilampi Kajaanista. Pii-
ritoimikunta nimesi myös työvaliokunnan, jonka jäseniksi pii-
rinpuheenjohtaja Pentti Kettusen ja piirisihteeri Jaana Sanki-
lammen lisäksi valittiin Paavo Arffman, Matti Pehkonen, Matti 
Puuronen ja Ari Tihinen. Työvaliokunnan tärkeimmiksi lähiajan 
tehtäviksi piiritoimikunta antoi syksyn kunnallis- ja maakunta-
valtuustovaalien vaalisuunnitelmien tekemisen.

Piiritoimikunta totesi, että Perussuomalaiset lähtevät syksyn 
vaaleihin haastajina ja pyrkivät asettamaan kunnallisvaaliehdok-
kaita kaikkiin Kainuun kuntiin ja maakuntavaltuustoon. Piiri-
toimikunnan mielestä Perussuomalaisilla on erinomaiset mah-
dollisuudet menestyä vaaleissa, koska ilmapiiri on myönteinen 
ja viime eduskuntavaalien menestys vaikutti siihen, että uskot-
tavuuskynnys tuli ylitettyä.

Piiritoimikunta ihmettelee, miksi Suomen keskusta johtavana 
hallituspuolueena on ajautunut kokoomuksen vietäväksi. Tällä 
hallituksen linjalla koko ajan etuja annetaan rikkaille ja suuri-
tuloisille ja pienituloiset ja köyhät ovat maksumiehinä. Perus-
suomalaisten Kainuun piirin piiritoimikunta vaatii hallituksen 
linjaan täydellistä suunnan muutosta. 
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Pitkän poliittisen uran Smp:n ri-
veissä tehnyt entinen kansanedus-
taja Pentti Kettunen oli 80-luvun 
lopulla muun muassa Suomen 
Pankin tilintarkastajana ja edus-
kunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostossa lukuisten muiden 
luottamustoimiensa ohella. Näin 
hän pääsi hyvältä aitiopaikalta 
seuraamaan, miten kolmiapila 
Harri Holkeri, Rolf Kullberg ja 
Mauno Koivisto ajoivat Suomen 
suurlamaan.

- Häikäilemättömän operaation 
taustalla oli halu valmistaa Suo-
mi EU:n jäsenyyteen. Heikoim-
mat yritykset oli saatava pelis-
tä pois ja antaa vain vahvimmil-
le elinmahdollisuudet. Minulla oli 
Kullbergin kanssa suuri yhteenot-
to kun ennustin, että tämä ei voi 
johtaa kuin lamaan ja suurtyöttö-
myyteen, Kettunen muistelee.

Ja niinhän siinä kävi, että hom-
ma karkasi käsistä. Valtio antoi 
pankeille avoimen piikin, jolloin 
ne varmuuden vuoksi vetivät jalat 
alta myös elinkelpoisilta yrityksil-
tä. Pankeille riskiä ei ollut, koska 
valtio korvasi kaiken.

- Tulos oli kauhistuttava. 50 
000 yritystä ajettiin konkurssiin 
ja Suomeen tehtiin puoli miljoo-
naa työtöntä. Vieläkin on olemas-
sa valtava määrä ikuiseen velka-
vankeuteen ja kunniattomuuteen 
tuomittuja yrittäjiä, joista monil-
le ei milloinkaan ole pääsyä takai-
sin työmarkkinoille, vaikka heidät 
päästettäisiinkin pannasta pois.

Tuhlaajapojat liikenteessä

Kettusen mielestä Suomen yhteis-
kunnan nykytilannekaan ei ole 
erinomaisen hyvä, sillä tuhlaaja-
pojat ovat jälleen liikkeellä. Toi-
voa kuitenkin on.

- Valtiolaivan peräsimessä ja 
johdossa on oltava järkeviä ihmi-
siä. Suomen ja suomalaisten edun 
on oltava pääsijalla ja ohjat pidet-
tävä omissa käsissä. Liian kosmo-
poliittisesti ei saa ajatella.

Erityisesti EU:n kanssa ollaan 
Kettusen mukaan vaarallisella 
tiellä. Näyttää siltä, että EU:n suu-
ret maat haluavat tehdä Suomesta 

ja suomalaisista vain niissä tuotet-
tujen elintarvikkeiden kuluttajia.

- Nyt kun siirryttiin pinta-ala-
tukeen, pitäisi hälytyskellojen jo 
soida. Jos maataloustukea ei mil-
lään tavalla ole kytketty tuotan-
toon, ollaan heikolla tiellä. Jos sa-
ma tuki maksetaan ihmiselle vilje-
li hän maataan tai ei, menee huo-
mattava osa ihmisistä yli siitä mis-
sä aita on matalin.

Pitkällä tähtäimellä seuraukset 
ovat katastrofaaliset. Alkutuotan-
non loputtua Suomesta katoaa 
myös ammattitaito lyhyessä ajas-
sa. Jos elintarviketuotanto rajojen 
yli katkeaa EU:n hajoamisen tai 
muun katastrofitilanteen vuoksi, 
tulee Suomeen nälänhätä.

- Näissä asioissa päätösvaltaa ei 
saisi antaa maan rajojen ulkopuo-
lelle. Toinen minua kummastutta-

va asia on se, että kun meitä ei 
ole kuin 5,3 miljoonaa, niistäkin 
osa maahanmuuttajia, niin mik-
si ihmeessä meidän pitää tunkea 
mukaan jokaiseen sotaan ja kon-
fliktiin? Maailmannapaa meistä 
ei tule vaikka olisimme mukana 
jokaisessa ytimessä, Kettunen ih-
mettelee.

Hallituksen hölmöilyjä

Onnekas sattuma Suomen kannal-
ta ja epäonnekas Paavo Lipposen 
kannalta katkaisi entisen päämi-
nisterimme kuningastien ja pi-
ti Suomen poissa ainakin yhdes-
tä turhasta sodasta, toivottomas-
ta Irakin operaatiosta ja ”voittaji-
en koalitiosta”.

- Siinä teki Anneli Jäätteenmäki 
tarkoittamattaan palveluksen Suo-

men kansalle, kun meni hölmöyk-
sissään vuotamaan tietoja. Käsit-
tääkseni suunnitelmana oli, että 
suomalainen teollisuus saisi sieltä 
suururakoita kun muutaman kuu-
kauden mittaisen sodan jälkeen al-
kaisi valtava jälleenrakentaminen. 
Eipä taida vieläkään olla näköpii-
rissä sen enempää jälleenrakenta-
mista kuin suururakoitakaan.

Hallituksen nykypäättäjätkään 
eivät Kettuselta kovin paljon kii-
tosta saa. Erityisesti Häkämiehen 
hölmöilyt saavat Kettusen pudis-
telemaan päätään, rynnäkköki-
väärien tarjoaminen Afganista-
niin ja Venäjän maalaaminen jul-
kisesti Suomen suurimmaksi uh-
kakuvaksi.

- Kyllä mielestäni pitäisi jo va-
kavasti pohtia uudelleen miehen 
sopivuutta nykyiseen, vaativaan 
tehtäväänsä, Kettunen pohtii.

Pitkä ura

Iisalmella 25.2.1942 asutustilalli-
sen poikana syntynyt Pentti Ket-
tunen valmistui merkantiksi Ka-
jaanin kauppaoppilaitoksesta 
vuonna 1963. Valmistumisen ja 
armeijan jälkeen Kettunen päätyi 
Kesko Oy:n tukkumyyjäksi, mis-
sä hommassa hän ehti olla vuo-
teen 1979.

- Sen vuoden marraskuussa 
sain puhelinsoiton Helsingistä, 
että pystynkö tulemaan seuraa-
vana aamuna Rovaniemen lento-
kentälle, Veikko Vennamolla oli-
si minulle asiaa. Ensimmäinen ky-
symys jonka Veikko minulle esitti 
oli, että eihän auto varmasti säry. 
Seuraava ehdotus oli, että nyt kun 
menet maanantaina töihin, sanot 
heti itsesi irti ja tulet minulle töi-
hin. Sinusta tehdään Pohjois-Suo-
men järjestösihteeri.

- Sellainen oli Veikon tyyli, hän 
ei paljon jahkaillut eikä mietti-
nyt. Loppujen lopuksi minäkään 
en tarvinnut koko viikkoa mietti-
misaikaa, Kettunen muistelee po-
liittisen uransa alkuvaiheita.

Järjestösihteerinä hän toimi 
vuosista 1979-83, Smp:n kansan-
edustajana vuosina 1983-1986 ja 
1989-1990. Hän toimi myös lu-

kuisissa luottamustehtävissä ja 
oli mukana myös Kajaanin kau-
punginvaltuustossa.

- On sanottava julki, että Rai-
mo Vistbacka ja Timo Soini ovat 
täysin syyttömiä Smp:n vararik-
koon. He joutuivat ottamaan vas-
taan hukkuvan laivan,  Kettunen 
huomauttaa.

Vaalilupaukset pidettävä

Kettunen pyrki myös eduskun-
taan viime vaaleissa. Kunnallis-
politiikasta hän on ollut poissa 
kaksi viimeistä vaalikautta, mut-
ta on päättänyt vielä kerran läh-
teä mukaan Kajaanin seuraaviin 
kunnallisvaaleihin ja samaan ai-
kaan järjestettäviin maakuntaval-
tuustovaaleihin.

- Nyt on Perussuomalaisten me-
nestyksen kannalta tärkeää, että 
kaikki kynnelle kykenevät lähte-
vät mukaan, jotta saadaan puo-
lue nousuun ja vähintään kym-
menen kansanedustajapaikan ta-
voite täyttyy seuraavissa edus-
kuntavaaleissa.

- Jos vaalijärjestelmää lähde-
tään uudistamaan ja vaaliliitot 
kielletään, silloin pitää seuraa-
viin vaaleihin ottaa mukaan tasa-
usjärjestelmä eikä äänikynnystä 
tule säätää, jotta kansalaisten an-
tama kannatus toteutuisi täydelli-
sesti. Tälläkin hetkellä kolme Pe-
russuomalaisille kuuluvaa paik-
kaa on suurilla puolueilla, Ket-
tunen huomauttaa.

Tällä hetkellä puolueen tule-
vaisuus näyttää hyvältä. Jos hyviä 
ehdokkaita on riittävästi ja sano-
ma oikea, tulee PS saamaan hy-
vän kannatuksen seuraavissa vaa-
leissa.

- Tärkeää on myös se, että vaa-
lien alla ajetuista ja luvatuista 
asioista on oltava samaa mieltä 
myös vaalien jälkeen. Lupauksi-
en ja tekojen välinen räikeä ris-
tiriita ei voi johtaa kuin vaalitap-
pioon seuraavissa vaaleissa, Ket-
tunen ennakoi nykyisen porvari-
hallituksen tulevaisuutta.

Teksti: Mika Männistö

EU-haaveet operaation taustalla
Suomi ajettiin suurlamaan

Eduskunnan keittiöremontti 
valmistui, ja täysin uusittu keit-
tiö aloitti toimintansa tiistaina 
29.1.2008.

Remonttiin kului veronmak-
sajien rahaa hulppeat kaksi mil-
joonaa euroa. Keittiön laittei-
den osuus tuosta summasta oli 
250 000, merkittävin satsaus oli-
vat kiertoilmauunit. Kiertoilma-
uunien ensimmäinen käytännön 
koetus oli avajaispäivänä, jolloin 
ruskistettiin 26 kiloa naudanli-
haa maittaviksi naudanlihansui-
kaleiksi. Ravintolassa kävijät sai-
vat nauttia meksikolaista pataa, 

naudanlihasuikaleita sekä muita 
maittavia vaihtoehtoja.

Uudistetuissa keittiötiloissa on 
tilaa 265 neliötä, tässä tilassa pys-
tytään tekemään parhaimmillaan 
jopa 350 ruoka-annosta. Ruokala 
palvelee arkisin kello 9.00-14.30 
välisenä aikana nälkäisiä asiak-
kaita. Täysistuntopäivinä auki-
oloajat ovat pidemmät, aina ilta-
myöhäiseen asti.

Tilat ovat siistit ja tietysti tasok-
kaat, vaikka ruokala onkin museo-
viraston suojelukohde. Tilan on 
suunnitellut J.S Siren. Rakennus-
töiden aikana ongelmaksi muo-

dostuivat vanhat piirustukset, jot-
ka eivät aina pitäneet täysin paik-
kansa. Rakennustöiden aikana 
yksi sähköjohto katkesi ja mykisti 
eduskuntatalon keskuskellon.

Nälkää eduskunnassa kävijät 
eivät siis todella joudu kärsimään, 
siitä pitää huolen uusi ruokala ja 
sen palvelualtis henkilökunta. 
Eduskunnassa on myös ylempä-
nä talossa oleva toinen ruokala-
tyyppinen kahvila sekä pikkupar-
lamentin iso ravintolasali.

Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Eduskunnan keittiöremontti valmistui
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Helsingissä kokoontui panelisti-
ryhmä keskustelemaan politiikan 
kiinnostavuudesta nykypäivän 
kansalaisen kohdalla. Etäänty-
minen kansalaisista on politiikan 
epäsuosion syynä, samoin poliit-
tisten kokouksien tylsyys. Poliit-
tisten puolueiden yhtenä tehtävä-
nä nähtiin olla kansalaiskeskuste-
lun kanavana ja innoittajana.

Keskustelijat eivät silti halua 
välttämättä sitoutua jäsenkirjan 
muodossa puolueeseen tai pa-
himmillaan joutua istumaan tyl-
sissä kokouksissa toimitsijana. 
Jäsenäänestyskeskustelu on tar-
peellista jokaisen puolueen tahol-
la, vaikka asia onkin nyt noussut 
varsinaisesti esille SDP:n puheen-
johtajakilpailun tuoksinassa.

Rehelliset vaalit tarpeen

Puolueiden pitäisi avautua ja jär-
jestää henkilövalinnoissa rehel-
liset vaalit, johon kuuluisi koko 
puolueväen mahdollisuus äänestää 
valinnoista demokratian paranta-
miseksi. Sellainen puolue menes-
tyy, joka on valmis avaamaan jäse-
nistölleen uuden äänestystavan ja 
pystyy tarjoamaan maailmanseli-
tyksen globalisaatiolle.

Eduskuntavaaleissa ehdokkai-
den tukiorganisaatiot ovat hyviä 
esimerkkejä tehokkaista markki-
naorganisaatioista, joissa raha ja 
mainostoimistojen nikkarit rat-
kaisevat vaalien tuloksen. Voi-
daan puhua, että politiikka on las-
kulaineilla eteenpäin menemistä.

Rahaa palaa kampanjoihin to-
della paljon, ja varsinainen yhteis-
kunnallinen keskustelu on jäänyt 
sivuraiteille. Vaalikentillä välte-
tään tiukkoja kannanottoja jon-
kun asian puolesta tai vastaan, 
koska pelätään menetettävän tar-
vittavia ääniä. Kumarretaan vähän 
joka suuntaan varmistaen maksi-
maalisen äänimäärän ropsahtami-
nen omaan laariin. (Näin media-
koneisto neuvoo asiakastaan)

Varotaan ärsyttämästä ketään 
äänestäjää, puolueet ovat liian 
vaalikonemaisia, varsinaista kes-

kustelua asioista ei saada aikai-
seksi ollenkaan.

Ideat syntyvät muualla

Poliittinen värittömyys näkyy ide-
oiden puutteena, varsinaista aat-
teen paloa ei suurissa puolueis-
sa enää ole. Valtion virkamiesten 
asema on korostunut entisestään-
kin yhä enemmän, heidän kaut-
taan tulevat ideat saavat aikaan 
päättäjissä suppeaa keskustelua ja 
tarvittavaa asioista päättämistä. 

Varsinainen ideologin keskus-
telu ja asioista oivaltaminen on 
jäänyt virkamiesten tehtäväksi. 
Suomessa on yhä enemmän hy-
vin koulutettuja ihmisiä, joiden 
pääntieto riittäisi synnyttämään 
monia yhteiskunnallisesti mer-
kittäviä oivalluksia. Nämä fiksut 
ja älykkäät ihmiset eivät osallis-
tu eivätkä halua osallistua poliit-
tiseen ideointiin vaan ovat katso-
neet omalta kohdaltaan parhaaksi 

olla osallistumatta kansalaiskes-
kusteluun. He enemminkin kes-
kittyvät oman varsinaisen leipä-
työnsä hoitamiseen.

Hyvä esimerkkitilanne syntyi, 
kun yhdessä laulukilpailussa ky-
syttiin nuorelta mieheltä mikä 
hänestä tulee isona. Vastaus oli: 
”Musta tulee laulaja tai Kokoo-
muksen kansanedustaja.”

Ihmisen perustarpeisiin nyky-
päivänä kuuluu tulla kuulluksi ja 
pystyä vaikuttamaan yhteiskun-
nallisiin asioihin. Lopputulos-
han on, että intellektuelli valtion 
johtava virkamies Sailas saa ai-
na syyt niskaansa tapahtuipa mi-
tä tahansa. 

Vahvoja puoluejohtajia 
kaivataan

Vahva puoluejohtaja pystyy ajat-
telemaan ja sallimaan myös omas-
ta linjastaan poikkeavia kantoja 
puolueessaan. Ihmetellään miksi 

nuoret eivät osallistu, ja syy löy-
tyy helposti katsomalla peiliin.

Kokoukset, joissa ei sallita toi-
sinajattelijoita ovat tylsiä ilman 
avointa keskustelua. Keskuste-
lua tarvitaan asioissa, joissa ote-
taan huomioon  poikkeavatkin 
ajatukset. Nuoret haluavat tuoda 
oman kortensa kekoon keskuste-
lun muodossa, tulla kuulluksi ja 
pystyä vaikuttamaan asioihin.

Tietenkin yksi ongelma on 
myös se, että olemme liian sivis-
tyneesti erimieltä asioista, liian 
varovaisia, liian kohteliaita, em-
mekä halua menettää kasvojam-
me kokousväen silmissä. Perheen-
emännät, joilla olisi halua osallis-
tua keskusteluun eivät ehdi, oma 
työ ja perhe oman aikansa.

Hallitusneuvottelut
uudella tavalla 

Monen äänestäjän mielestä var-
sinaiset hallitusneuvottelut pitäi-
si käydä jo ennen eduskuntavaa-
leja. Poliittinen turhautuminen ja 
politiikan arvostuksen lasku joh-
tuu siitä, että äänestäjät eivät tie-
dä ketä voisivat äänestää, kuka 
käyttää valtaa ja millä tavalla.

Joskus oli itsestäänselvyys et-
tä Kepu oli hallituksessa mukana 
aina, kuten nyt tahtoo Ruotsalai-
nen kansanpuoluekin olla itseoi-
keutettuna.

Keskustelu politiikasta on siir-
tynyt bittiavaruuteen, jossa voi-
daan keskustella vaikeistakin asi-
oista nimettöminä ja kasvottomi-
na. Poliitikko ja hänen työnsä on 
eliittiä, mutta kukaan ei pyri sii-
hen. Kuka nyt haluaisi istua muu-
taman ihmisen kokouksissa tyl-
sistymässä kuuntelemalla vanha-
kantaisia jurinoita. Onko se sit-
tenkään eliittiä tuo poliitikkona 
oleminen.

Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Jäsenvaalit lisäisivät mielenkiintoa puolueita kohtaan

Kommentti:
Perussuomalaisilla on puolueessa keskustelun salliva ilmapii-
ri, joka on heijastunut nuorisojärjestömme rajuna kasvuna vii-
me vuosina. Puolueemme on jo aikaansa edellä, olemme ainoa 
eduskuntapuolue, jossa on käytössä suora jäsenäänestys puolu-
een johtohenkilöiden valinnassa. Kannatuksemme kasvu kielii 
juuri noista asioista, joista edellä kirjoitin. Olemme oivaltaneet 
nykypäivän vaatimukset politiikassa jo kauan sitten ennen mui-
ta, varsinkin isoja puolueita.

Harri Lindell

Paneelissa Kääriäinen, Jaakonsaari, päätoimittaja Korhonen Journalisti-lehdestä sekä yksi 
tilaisuuden järjestäjistä, Leena Koivisto.

Yhteiskuntamme peruspilareihin 
kuuluu sosiaalinen tasavertaisuus. 
Jokainen kansalaisemme on oi-
keutettu sosiaaliturvaan. Vihrei-
den nuorten ja opiskelijoiden liit-
to haluaa lauantaina 26.1.2008 jul-
kaisemassaan tiedotteessaan laa-
jentaa sosiaaliturvaa jokaiseen 
maassamme oleskelevaan, mu-
kaan lukien Helsingin kaduilla 
eläviin itäeurooppalaisiin kerjä-
läisiin, joista erityisesti romania-
laiset ovat olleet viime päivinä 
esillä. Mielestämme tämä Vinon 
esitys antaa Itä-Euroopan köy-
hälistölle väärän signaalin.

Perussuomalaiset Nuoret katso-
vat, että jokaisen valtion on tur-

vattava omien kansalaistensa ase-
ma. Monet kerjäläiset haluaisivat 

omien puheidensa mukaan palata 
kotimaahansa. Tällaiseen haluun 

paras rahallinen ja käytännöllinen 
apu löytyy Romanian suurlähetys-
töstä, eikä Suomen veronmaksa-
jien lompakosta. Vihreiden nuor-
ten ja opiskelijoiden liiton vaati-
mus ei ole kestävä. Suomen val-
tion talous ei kestä sosiaaliturvan 
laajennuksia jokaiselle maassam-
me oleskelevalle. Tämä vaatimus 
toteutuessaan voi pahimmillaan 
johtaa sosiaaliturvan väärinkäyt-
töön ja hallitsemattomaan maa-
hanmuuttoon. Sosiaaliturvan laa-
jennus kuitenkin revitään veron-
maksajien selkänahasta.

Perussuomalaiset Nuoret hy-
väksyvät mahdollisuuden työn-
tekoon. Jokaisella maassa oles-

kelevalla pitää olla mahdollisuus 
työntekoon. Jos tästä mahdolli-
suudesta huolimatta päädytään 
ennemmin kerjäämään kaduilla, 
on viime kädessä Suomen valtion 
ryhdyttävä toimiin ongelman rat-
kaisemiseksi. Kerjääjät ja muut 
epämääräiset norkoilijat kauppa-
keskusten liepeillä saattavat aihe-
uttaa etenkin vanhemmalle väes-
tölle turvattomuuden tunnetta, ja 
jopa pelkotiloja.

Haluammekin kysyä, mihin toi-
miin Suomen hallitus ryhtyy, jot-
ta kerjäämisongelma ei tästä enää 
pahenisi?

Perussuomalaisten Nuorten kannanotto:
Sosiaaliturvaa ja sosiaalista turvattomuutta

nuoret
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Suomalainen metsäteollisuus on 
viime vuosina paininut historiansa 
pahimmassa kriisissä. Perinteises-
ti metsäteollisuus ja sen tuotteet 
ovat olleet suomalaisten hyvin-
voinnille merkittävä tulonlähde. 
Kuitenkin viime vuosien aikana 
valtio on myynyt enemmistöomis-
tuksiaan näissä yhtiöissä ja uusia 
ulkomaisia omistajia on tullut ti-
lalle keräämään miljardivoittoja 
sekä kultaisia kädenpuristuksia.

Tämä kehitys ei ole ollut pelkäs-
tään hyväksi. Soneran 1990-luvun 
seikkailut Saksassa ja Stora Enson 
miljardiluokan hutiostot Yhdysval-
loissa ovat jääneet suomalaisen ve-
ronmaksajan kontolle. Riskit jäi-
vät, mutta omistajuus meni. Näin 
ei saa olla. Viimeisin osoitus täs-
tä on Stora Enson päätös lopettaa 
Kemijärven ja Summan tehtaat. 
Valtio Stora Enson suuromistajana 
nostaa kädet pystyyn ja sanoo, et-
tei pysty tekemään asialle mitään.

Mielestäni lopettamispäätös on 
tehty puhtaasti markkinavoimien 
etuja ajaen, kuulematta riittävästi 
tehtaiden työntekijöiden ja kunti-
en ihmisiä.

Kuka on isäntä?

Onkin kysyttävä, kuka Suomessa 
oikein on isäntänä valtion omista-

Pentti Oinonen
kansanedustaja
1. varapj
PerusSuomalaiset Haiseeko muukin kuin sellu? 

missa yhtiöissä, Suomen kansa ja 
sen valtuuttama nykyinen hallitus 
vai tuntematon globaali suurpää-
oma? Väkisinkin tulee mieleen 
EU-neuvottelut; minkä brysseli-
läinen sanoo, se on laki ja Suomen 
hallitus tottelee. Kansan eduista 
viis. Samanlainen sairas touhu on 
nyt vallalla Stora Ensossa.

Valtion omistajaohjauspolitiik-
ka on mielestäni ollut täysin hun-
ningolla jo vuosia. On erikoista, 
että SDP ehätti äskettäin vaati-
maan selvyyttä itse hallitusvuosi-
naan luomaansa valtion omistaja-
politiikkaan, jota nykyinen halli-
tus orjallisesti noudattaa.

Stora Enson Kemijärven ja 
Summan tuotantolaitosten alas-
ajo tuntuu oudolta, kun otetaan 
huomioon, että yritys suunnitte-
lee uuden tehtaan rakentamis-
ta Venäjälle. Nyt päätettyjen lak-
kautusten perusteina on käytetty 
muun muassa raaka-aineen saata-
vuusongelmia.

Olen asiasta täysin eri mieltä, 
sillä puuta kyllä Lapissa riittää. 
Enson johdon asiantuntematto-
muus Lapin puuvarojen riittävyy-
destä onkin varsin hämmästyttä-
vää. Paljon puhuttu ilmastonmuu-
tos tulee toteutuessaan vaikutta-
maan positiivisesti puun kasvu-
vauhtiin myös Pohjois-Suomessa, 

joten uhkaavasta puupulasta ei 
voi olla kyse.

Ministerit luulevat kansaa 
tyhmäksi

On väitetty, että tehtailla olisi 
myös kannattavuusongelmia. Mie-
lestäni kyse on vain siitä, että Sto-
ra Enson johto ja Suomen halli-
tuksen ministerit luulevat kansa-
laisten olevan tyhmiä ja huijatta-
vissa. Suuressa viisaudessaan he 
luulevat, etteivät kansalaiset tajua 
mistä tässä on kyse. Kyse on siitä, 
etteivät tehtaat tuota kyllin paljon 
voittoa suursijoittajille; ne tuotta-
vat vain miljoonia euroja miljardi-
en sijaan, joten ne pitää lakkaut-
taa ja viedä pikavauhtia sinne mis-
tä suurvoitot saa tällä hetkellä hal-
vemmalla ja nopeammin.

Mielestäni nyt pitää tarkasti 
tutkia, ovatko Stora Enson toi-
mivan johdon päätökset tehtai-
den lakkauttamisista ja sen mu-
kanaan tuomista irtisanomista ol-
leet perusteettomia, ja onko johto 
toiminut asiassa voimassa olevan 
lain mukaan. Mikäli rikkomuksia 
havaitaan, niin viranomaisten oli-
si ryhdyttävä selvittämään asiaa ja 
tarvittaessa viemään asia vaikka 
käräjille. Minusta tuntuu siltä, että 
nyt ei olla aivan puhtailla vesillä.

Lasse Koskinen
Lahden 
Perussuomalaisten 
tiedottajaSuursaaren tutka-asema 

on tarpeeton
Venäjän Suomenlahdella suorit-
tamien Suomen ilmatilan loukka-
usten julkistaminen on harmitta-
nut Venäjää. Joitakin vastatoimia 
oli odotettavissa, ja nyt Venäjä on 
sen keksinyt. Suursaareen aiotaan 
pystyttää tutka-asema, jota nimi-
tetään lennonohjauskeskukseksi.

Suursaari on yksi palautuvien 
alueiden merkittävistä kohteis-
ta. Sen historiaa on rohjettu vii-
me vuosina esitellä Suomen tie-
dotusvälineissä. Suomalaiset ja 
venäläiset matkailutahot ovat kil-
voitelleet saaren hyödyntämises-
tä. Venäjä on estänyt saaren täy-
den avaamisen ja matkailulaivo-
jen suoran reittiliikenteen aloitta-
misen lähimmästä satamasta, Kot-
kasta. Suursaareen pitää Suomesta 
ajaa rajajarrutusreittiä pitkin en-
sin Karjalankannaksen Koivistol-
le ja sieltä laivajonotuksen jälkeen 
pääsee saareen. Kotkasta on pääs-
syt vain satunnaisia seurueita.

Suursaaren sululle on kaksi syy-
tä. Ensimmäinen on taloudellinen. 
Venäjän liiketoiminnan piirit eivät 

ole päässeet keskenään sopimuk-
seen siitä, kenen etupiiriin saari 
kuuluu. Siksi matkailua on toistai-
seksi rajoitettu. Saarella on pieni, 
uudehko venäläinen matkailuho-
telli, mutta Suomesta matkoja saa-
daan järjestää harvakseltaan. Han-
kalien Koiviston kautta tapahtu-
vien matkojen ja luparajoitusten 
vuoksi suomalaisten matkatoimis-
tojen ei kannata matkoja voimak-
kaasti markkinoida, vaikka piile-
vää kysyntää on merkittävästi.

Tutka-asema valtapelissä

Koiviston ja Uuraan öljysatami-
en rakentaminen oli osa Mosko-
van valtapeliä. Öljysatamien laa-
jentaminen olisi kannattanut teh-
dä Laukaanjoelle (Ust Lugaan), 
lähelle Pietaria, mutta poliittisis-
ta syistä satamat tehtiin Suomen 
palautuville alueille Karjalankan-
nakselle. Suursaari kytketään nyt 
myös tähän valtapeliin.

Suomen ilmatilaloukkausten 
varjolla Moskova rakennuttaa 

tutka-aseman saarelle. Tutka-ase-
ma kiinnittää saaren poliittises-
ti tiiviimmin Venäjään. Saari voi-
daan nyt luokitella maan valtapo-
litiikan kannalta arvokkaammak-
si kuin pelkkä turistisaari.

Kun palautusneuvotteluja aika-
naan käydään, niin Venäjä voi al-
kuvaiheessa käyttää öljysatamia 
ja Suursaarta palautushinnan nos-
tajana. Suomihan ei tule mitään 
suoraan maksamaan Tarton rau-
han rajojen palautuksesta, mutta 
Venäjä kiristää EU:ltä taloudelli-
sia ja poliittisia etuja Suomen alu-
eiden palautuksesta.

Ei tarvetta lisäohjaukseen

Lennonohjauksella ei tässä pelis-
sä ole mitään merkitystä. Venä-
läisten lentäjien koulutustaso on 
matala. Vanhoista koneista puut-
tuvat myös ajanmukaiset tutkat. 
Näin ollen niitä ohjataan ”takaa-
päin” Pietarista. Tämä tuo omat 
hankaluutensa lentämiseen ja len-
nonohjaukseen. Mikään temppu 

ei ole lentää 15 kilometriä leve-
ässä, meren yllä olevassa lento-
käytävässä. Euroopan yllä lenne-
tään huomattavasti ahtaammin 
monissa paikoissa. Venäjällä on 
varaa asentaa ajanmukaiset tut-
kat koneisiinsa ja kouluttaa len-
täjänsä rekkatasoa paremmiksi. 

Suursaaren tutkaa ei tarvita ti-
lanteen hoitamiseen. Tutka-ase-
masta Venäjä sai poliittisen aseen. 
Suursaaren tutkalla voidaan tark-
kailla Suomen ilmatilaan pitkälle 
Etelä-Suomen alueelle. Samal-
la voidaan kuunnella paremmin 
Suomen viranomaisten ja puolus-
tusvoimien viestiliikennettä.

Saaret taas matkailuun

Osa Suomen ilmatilaan päätyneis-
tä loukkauslennoista on ehkä ta-
hottomia. Osa joka tapauksessa 
on tahallisia testauslentoja ja po-
liittisia voimannäyttöjä. Venäjän 
konseptit vain sekosivat, kun Suo-
men poliittisen päättäjät joutuivat 
julkisuuden painostuksen vuoksi 

lähtemään linjalle, jossa ”aavelen-
noista” tiedotetaan.

Suomen tulisi nyt kytkeä Venä-
jän WTO-halukkuus Suomen alu-
eiden palautukseen. Suomi voi si-
toutua ajamaan Venäjän WTO-jä-
senyyttä Suomen alueiden palau-
tuksen vastapainoksi.

Palautuksen yhteydessä Kan-
naksen öljysatamien alue voidaan 
vuokrata venäläisille öljy-yhtiöil-
le. Suursaaren tutka voidaan myös 
silloin huoletta poistaa, jos se on 
ehditty rakentaa. Sillä ei enää ole 
poliittista ei sotilaallista arvoa. Ei 
edes sitä arvoa, joka oli Latvias-
sa pitkään maan vapautuksen jäl-
keen pidetyllä Venäjän tutka-ase-
malla.

Palautuksen myötä sekä Venä-
jän että Suomen matkailuala saa 
odotetun ja kaivatun Suursaa-
ri-lisän, kun Suursaari, Tytärsaa-
ri, Lavansaari ja Seiskari saadaan 
taas hyödylliseen matkailukäyt-
töön. Ennen toista maailmansotaa 
Suursaaren matkailu oli jo hyväs-
sä mannermaisessa vauhdissa.
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Suomalaiset eivät ole kiinnostu-
neet hyvittämään lentomatkojen-
sa hiilidioksidipäästöjä lisämak-
suin, uutisoitiin hiljattain. Siis il-
mastoa saisi pilata rauhassa kun-
han maksaa.

Ensimmäiset tarkat CO2 (hii-
lidioksidi) pitoisuusmittaukset 
suoritettiin vuonna 1955. Char-
les Keeling kehitti tarkan mit-
talaiteen ja sai keskiarvoksi pi-
toisuuden 315 miljoonasosaa eli 
0,0315%. Nykyään mittaukset 
osoittavat hiilidioksidipitoisuu-
deksi jopa 370 miljoonasosaa.

Väitetään, että kysymyksessä 
on nimenomaan kasvihuonekaa-
su. Kasvihuonekaasuja ovat myös 
otsoni (?), CFC -yhdisteet, metaa-
ni, ja jos mukaan lasketaan vesi-
höyry saadaan kasvihuonekaasu-
jen osuudeksi noin yksi prosent-
ti. Tällä on vaikutusta sääilmiöi-
hin. Yhdellä prosentilla on valta-
va vaikutus pallomme sääoloihin 
ja lämpötilaan.

Kun tiedetään, että nykyisistä 
CO2  päästöistä metsät sitovat 1/3 
ja meret 1/3, jää päästöistä 1/3 il-
makehään tuhoten vähitellen kai-
ken elollisen maan päältä. Nyt ha-
lutaankin, että ihmisen täytyy toi-
mia toisin. Päästöjä on vähennet-
tävä ja uusiutuvien polttoaineiden 
käyttöä on lisättävä.

Motorisoidut kulkuvälineet

Joka hetki yli 5000 lentokonet-
ta on ilmassa. Miljoonia laivoja 
seilaa merellä, jopa miljardi au-
toa liikkuu jatkuvasti maanteil-

lä ja tahti kiihtyy. Kaikki nämä 
motorisoidut kulkuvälineet pal-
velevat yli 70 prosenttisesti ihmi-
sen huviliikuntaa. Kuitenkin uu-
tisointia seuratessa vaikuttaa sil-
tä, että vain maatalous saastut-
taa vesistöjä, karjatalous aiheut-
taa metaanipäästöjä, teollisuus 
hiilidioksidipäästöjä ilmakehään 
ja puulämmitteisten saunojen no-
kihiukkaspäästöt ovat hirvittävän 
vaarallisia. Viimeaikoina keskus-
telu on muuttunut oikeaan suun-
taan, ja ihminen on tiedostamas-
sa kohtalonsa.

Vapaaehtoiset päästömaksut eivät kiinnosta

Toistaiseksi toimenpiteet pääs-
töjen vähentämiseksi ovat jääneet 
keskustelun tasolle. Kioton sopi-
muksia ym. sopimuksia tehdään, 
mutta silti kaikki ratkaisut vain 
kiihdyttävät ilmiötä. Pentti Lin-
kolan ratkaisu olisi, että yli 90% 
ihmisistä pitäisi listiä välittömästi 
ja silti ihmispopulaation tulevai-
suutta ei välttämättä voida pelas-
taa. En ole ihan samaa mieltä.

Käsitykseni mukaan yksi suu-
rimpia ilmastomuutoksen aiheut-
tajia ovat lentokoneet, jotka len-
tävät pilvien yläpuolella yli 10 

km korkeudessa yli -40 C asteen 
pakkasessa. Matalasta lämpötilas-
ta johtuen ja ilmavirtausten puut-
tuessa päästöt voivat jäädä tähän 
kerrokseen pitkäksi aikaa vaikut-
tamaan ja toimien niin kuin kas-
vihuonekaasut toimivat, eli maas-
ta kohoava lämpösäteily ei pääse 
avaruuteen. Lisäksi voidaan ky-
syä, mikä on vapautuneen läm-
pöenergian vaikutus yhdessä ve-
sihöyryn kanssa ko. kerroksessa? 
Muodostuuko 12 km:n korkeu-
teen kerros, jota ei normaali va-
lokaan läpäise tulevaisuudessa?

Tosiasioiden edessä

Tosiasiat on uskallettava tunnus-
taa ja lentoliikennettä on rajoitet-
tava. Energiaa on myös pyrittävä 
säästämään kaikilla sektoreilla. 
Väitetään, että Suomessa yhden 
ydinvoimalan energia tarvitaan 
pelkästään tietokoneiden valmi-
ustilan ylläpitämiseen. Pienillä 
toimenpiteillä siis voitaisiin saa-
vuttaa huomattaviakin säästöjä.

Todellinen ratkaisu voi olla kui-
tenkin ihan muuta. Ongelman rat-
kaisemiseen tarvittaisiin Einstei-
nin tai Nobelin kaltaisia nero-
ja. Vain nämä poikkeukset ovat 
keksinnöillään pystyneet vaikut-
tamaan elinolojemme muutok-
seen ratkaisevasti, koska suurin 
osa meistä ihmisistä onkin taval-
lisia Telluksen tallaajia. Vain yk-
si miljardisosa ihmisjoukosta voi 
ratkaista ongelman, mutta se kyllä 
riittää.  Mikä on se ratkaisu? On-
ko se CO2 –sieppari, joka asen-
nettuna kulkuvälineisiin ja teh-
taisiin tekisi niistä päästöttömiä 
ja samalla vähentäisi CO2  pitoi-
suutta ilmakehässä? Onko tällai-
nen sieppari jo olemassa tai kuka 
sen ensimmäisenä keksii?

Se onkin sitten toinen kysymys, 
mihin talteen saatu hiili varas-
toidaan. Johtopäätös: ihminen ei 
muutu, siksi tarvitaan edelleenkin 
lakeja ja ohjausta korkeammalta 
taholta.

Martti Mölsä
Punkalaidun

Autojen määrä lisääntyy Aasian maissa vauhdilla. Hiilidioksin määrä on rajussa kasvussa.

Helsingin Säätytalolla pidettiin 
seminaari ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista kehitysmaissa, sekä 
Suomen mahdollisuuksista toi-
mia globaalina ratkaisuntarjoaja-
na. Seminaarin puheenjohtajana 
oli Suomen WWF:n pääsihteeri 
Timo Tanninen.

Monet kehitysmaat kärsivät il-
mastonmuutoksen vaikutuksis-
ta, kuten pahoista tulvista ja vas-
taavasti toisen ääripään armotto-
masta kuivuudesta sekä pahoista 
myrskyistä. Rohkeita poliittisia 
päätöksiä pitäisi tehdä mahdolli-
semman pian, jotta voitaisiin hi-
dastaa ilmastonmuutoksen nope-
aa kehitystä.

Tällä hetkellä miljardi ihmis-
tä vastaa 80% kaikesta kulutuk-
sesta. Vastaavasti kehitysmaissa 
asuvat ihmiset, joita on noin vii-
si miljardia, kuluttavat vain 20%. 
Maailmantalouden kulutus kak-
sinkertaistuu seuraavan 40 vuo-
den aikana. Tämä tarkoittaa si-
tä, että kehitysmaiden osuus tu-
lee kasvamaan rajusti nykyises-
tä osuudesta. Teollisuusmaiden 
on huolehdittava siitä, että kehi-
tysmaille annetaan mahdollisuus 
käyttää omassa talouskasvussaan 

uutta, luontoa ja ympäristöä vä-
hemmän rasittavaa teknologiaa. 
Tämä on meidän kaikkien maa-
pallolla asuvien ihmisten yhteinen 
globaali etu.

Esimerkkinä Kiina

Hyvänä esimerkkinä seminaaris-
sa otettiin esille Kiinan paperite-

ollisuus. Paperikoneita on pelkäs-
tään tässä yhdessä suuressa kehi-
tysmaassa 3500 kappaletta. Nämä 
paperikoneet ovat vanhanaikaisia 
,ja tehtaista monet luontoa saas-
tuttavia. Paperikoneiden uudis-
taminen nykytekniikkaa vastaa-
valle tasolle merkitsisi huomatta-
vaa energiansäästöä, ja ympäris-
töpäästöjen laskua.

Metso on tehnyt kauppaa Kii-
nassa reilut 50 vuotta prosessite-
ollisuuden kanssa. Vuoden 2000 
jälkeen kiinalaiset yritykset osti-
vat noin puolet kaikista maailman 
paperikoneista. Metso -konsernin 
osuus oli peräti noin 35% noista 
jättikaupoista, jotka perustuivat 
paperi- tai kartonginvalmistuska-
pasiteettiin. Viime vuonna otet-
tiin käyttöön kymmenen uutta 
Metson tekemää paperikonetta. 
Kiinassa vauhti kiihtyy kauppo-
jen suhteen. Maa ostaa uutta tek-
nologiaa, joka rasittaa ympäristöä 
huomattavasti vähemmän kuin 
vanhat maassa olevat koneet.

Vaihtoehtoista energiaa 
tuettava

Yhteiskunnan on erilaisin tukirat-
kaisuin luotava vaihtoehtoisille 
energiantuottomuodoille kilpai-
lumahdollisuus perinteisiin ener-
giantuotantomenetelmiin nähden. 
Keinoja ovat esimerkiksi verotus 
ja investointituet.

Nämä tukimuodot voivat ol-
la vain lyhytaikaisia ohjauskei-
noja. Kun vaihtoehtoenergian-
tuotanto on päässyt siihen, että 

Ilmasto- ja päästöasiat ratkaistava nopeasti
se on jo itsessään kilpailukykyi-
nen, tukimuodot voidaan pois-
taa. Sama koskee teknologiaa, jo-
ka säästää enemmän, ja saastut-
taa vähemmän. Näin teollisuus-
maat voivat omalta osaltaan olla 
mukana ratkaisemassa maailman-
laajuisia energia- ja ilmastonmuu-
toskysymyksiä. Aito tahtotila kau-
pallisella puolella tarvitaan, mut-
ta yhteiskunta voi luoda tarpeen 
tuolle tahtotilalle.

Suomi on valitettavasti vielä 
jälkijunassa Saksaan ja Japaniin 
nähden, mutta meillä ollaan he-
räämässä kylmään tosiasiaan ym-
päristöasioissa, myös yritysmark-
kinoinnin puolella. Yritykset pu-
huvat onneksi jo tässäkin yhtey-
dessä brändeistä, ympäristöbrän-
dit nähdään tuottavina asioina.

Suomen energiateknologi-
an vienti on ylittänyt neljän mil-
jardin euron rajan. Yrityksiä täs-
sä viennissä on mukana noin 450. 
Kansanvälisessä vertailussa Suomi 
pärjää hyvin koulutuksessa, kilpai-
lukyvyssä, ympäristön puhtaudes-
sa ja energiantehokkuudessa.

Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen toimi 
ilmastonmuutos -seminaarin puheenjohtajana.
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Mielipiteillä voi vaikuttaa

Mielipidejohtajuus on tärkeä elementti suomalaisessa vallankäy-
tössä. Jotkut sitä osaavat käyttää, jotkut taas eivät, vaikka sitä heil-
tä odotetaankin. Tasavallan presidentti Haloselta on monissa asi-
oissa odotettu mielipidevaikuttamista. Viimeksi Stora-Enson sellu-
tehtaiden lakkauttamispäätöksissä. Presidentti on kuitenkin hiljaa, 
kuin pissa sukassa. Hänelle lienee tärkeämpää reissailla senkin ai-
kaa kaukoidässä. Presidentti kuitenkin saisi aina mielipiteensä jul-
kisuuteen ja julkisuuden paine voisi muuttaa tehtäviä päätöksiä. 

Mielenkiintoista oli lukea asiantuntijoiden arvioita eri julkisuu-
den henkilöiden mielipidevaikuttavuudesta. Piispa Huovinen ohitti 
monia poliitikkoja, muun muassa Paavo Lipposen. Todellista vaiku-
tusvaltaa ei piispa Huovisellakaan varsinaisessa valtiollisessa pää-
töksen teossa juurikaan ole. Kyse onkin siitä, kuinka pystyy julki-
suutta käyttämään asiansa esittämiseen.

Soini mielipidevaikuttaja

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinikin on vahva mielipi-
devaikuttaja. Hänelle julkisuuden saanti on kuitenkin vaikeampaa, 
kuin presidentille tai esimerkiksi piispoille. Poliittinen järjestelmä ei 
salli vapaata mielipidevaikuttamista. Koko Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä toimii kuitenkin ryhmän kokoa suuremmalla painoar-
volla nimenomaan mielipidevaikuttamisen kautta. Tärkeiden, kan-
san läheisten asioiden ja epäkohtien julkituominen ja niiden esillä 
pitäminen toimii painostuskeinona päätöksiä tehtäessä.

Sama tilanne on monissa kunnissa, missä Perussuomalaisilla on 
muutamakin valtuutettu. Vaikka esityksiä ei aina saadakaan läpi 
suurten puolueiden ryhmäkurin takia, hyvä esitys jää kuitenkin itä-
mään valtakoneistoon ja usein toteutuu jotain muuta kautta.

Perussuomalaiset ovat monissa kunnissa aloitteellisia. Kepu varsin-
kin useissa kunnissa määräävänä puolueena väittää, ettei aloitteilla 
saada asioita läpi. Kokemuksesta tiedän, että monet aloitteet kuiten-
kin toteutuvat, tosin pienellä viiveellä, ettei aloitteen tekijöitä voisi 
enää paikallistaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että hyvät aloitteet ete-
nevät, kunnian yrittävät sitten kerätä ne joilla ei siihen olisi aihetta.

Syksyn kunnallisvaaleissa kuntalaisilla on taas mahdollisuus vai-
kuttaa siihen, että Perussuomalaisillakin on mahdollisuus muuhun-
kin kuin mielipide vaikuttamiseen. Vaikuttaa voi, joko lähtemäl-
lä itse ehdokkaaksi, ehdokkaita hankkimalla tai viime kädessä ää-
nestämällä.

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille ry.

YK:n 8:s rikollisuuden vastainen 
kongressi on jo vuonna 1990 Kuu-
bassa hyväksynyt eettiset normit 
syyttäjien toiminnalle. Syyttäjien 
tulee toimia lain mukaan ja kun-
nioittaa ihmisoikeuksia varmista-
essaan oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin ja rikosoikeussystee-
min jouhevan toiminnan.

”Prosecutors shall, in accordan-
ce with the law, perform their du-
ties fairly, consistently and expe-
ditiously, and respect and protect 
human dignity and uphold human 
rights, thus contribution to ensu-
ring due process and the smooth 
functioning of the criminal justice 
system” (§ 12, Guidelines on the 
Role of Prosecutors). 

Eräässä seminaarissa pari vuot-
ta sitten sain tilaisuuden kuunnel-
la huumepoliisi Aarniota. Aarnio 
kertoi, miten hän ja hänen per-
heensä ovat uhkailujen ja väkival-
lan kohteena; miten hengenvaara 
on ollut todellinen. Sitten tulivat 
näyttävät uutiset huumepoliisin 
tekemistä suurista huumetakava-
rikoista. Aarnio ja hänen miehen-
sä olivat tehneet työtä estääkseen 
huumerikollisuuden Suomessa. 

Huumeilla rahoitetaan rikolli-
suutta ja terrorismia. Huumeet syö-
vät yhteiskuntaa sisältä päin. Ri-
kolliset käyttävät hyväkseen nuo-
ria, joiden varaan yhteiskunnan tu-
lisi tulevaisuudessa rakentua, huu-
merikollisten toiminnan estäminen 
on – perussuomalaisella  ajattelulla 
ja järjellä – sankariteko. Puhumme 
sodasta huumeita vastaan. Sodassa 
sankarit palkitaan mitalein. 

Valtakunnan syyttäjänvirasto an-
toi 10.12.2007 tiedotuksen: tiettyjä 
Helsingin poliisilaitoksen huume-
yksikön poliiseja on syytä epäillä 
virkarikoksista. Lehtiuutisen mu-
kaan poliisit jäivät sairaslomalle. 
Ottamatta kantaa poliisin tekemi-
siin, mietin, mitä on tapahtunut. 

Huumepoliisien kohtaloa miet-
tiessäni vanhat kokemukset pa-
lasivat mieleeni. Oli vuosi 1994, 
kun päämieheni joutuivat syyttä-
jän epäasiallisen menettelyn koh-
teiksi (ns. roolimanipulointi, jos-
sa todistaja ja syytetty vaihtoivat 
paikkaa rikosprosessissa) ja puo-
lustusasiamiehenä puutuin syyt-
täjän syytejärjestelyyn. Myöhem-
min sain itse vuosikausia puolus-
tautua perusteettomia syytöksiä 
vastaan. Kun asioita ryhdytään 

viranomaistoimin hoitamaan, pi-
täisi ottaa huomioon myös se yh-
teiskunnallinen intressi, mikä kos-
kee menetettyä työaikaa ja mui-
ta kustannuksia (esim. huumepo-
liisien sairastumisista aiheutuvat 
kulut tässä tapauksessa).

Minun asiassani (1) päämiehe-
ni vapautettiin syytteistä valitus-
asteessa ja (2)  Suomen valtio sai 
moitteet Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimelta (EIT; www.echr.
coe.int).  Valtioneuvoston selonte-
ko Suomen ihmisoikeuspolitiikas-
ta vuodelta 2004 esittää tapauk-
sen Nikula v. Suomi kansainväli-
sesti merkittävänä (www.formin.fi 
Ihmisoikeudet Suomessa). 

Suomen 
ihmisoikeuspolitiikasta

VN:n selonteko (2004) on mielen-
kiintoinen ja osoittaa, kuinka mo-
nisyisistä ja vaikeista asioista on 
kyse. VN:n selonteko käsittelee 
kahta osa-aluetta: (1) universaa-
lisuutta ja kansainvälisen yhteis-
työn tärkeyttä sekä (2) laillisuus-
ajattelua Suomessa. 

Kun EIT otti valitukseni tut-
kittavakseen, sain itse kokea tu-
en Lontoossa sijaitsevan, kansain-
välisen sananvapauteen keskitty-
vän INTERIGHTS järjestöltä, jo-

ka otti prosessissa amicus curiae 
roolin. Ymmärrän kansainvälisen 
yhteistyön tärkeyden ihmisoike-
usasioissa. Maassa, jossa ihmis-
oikeusloukkaus tapahtuu, saat-
taa olla vaarallista puuttua vää-
rinkäytöksiin. Pelko siitä, että it-
se joutuu vaikeuksiin, on perustel-
tu. Ulkoministeriö (UM) edustaa 
Suomea ihmisoikeusasioissa mm. 
EIT:ssä. UM:n yhteyteen on pe-
rustettu Kansainvälinen ihmisoi-
keusasiain neuvottelukunta, joten 
kehitystä tällä saralla tapahtuu. 

Pitäydyn nyt kotimaassa. VN:
n selonteossa todetaan mm. seu-
raavaa:

”Hallituksen tavoitteena on kaik-
kien Suomea velvoittavien ihmisoi-
keussopimusmääräysten tehokas 
kansallinen täytäntöönpano.”

”Rakentavaa vuoropuhelua ih-
misoikeussopimusten valvonta-
elinten kanssa edistetään myös 
jatkossa.”

”Euroopan Ihmisoikeustuomio-
istuin on ainutlaatuinen tuomi-
oistuin ja sen merkitys Euroopan 
neuvoston perustehtävän kannal-
ta on keskeinen.”

”Hallitus pyrkii turvaamaan tuo-
mioistuimen rahoituksen järjestön 
budjetissa sekä tukemaan tuomio-
istuinta vapaaehtoisrahoituksella.” 

EIT:n kehittämistyöryhmä Lord 
Woolfin johdolla on vuonna 2005 
laatinut raportin EIT:n kehittä-
misajatuksista ( www.echr.cow.
int Reports, other reports). Lord 
Woolf katsoo, että kansallisten vi-
ranomaisten tulisi ottaa suurem-
pi vastuu siitä, että virheet oikais-
taan. Myös kansallisten viran-
omaisten pitäisi ratkaista korva-
uskysymykset. 

Ehdotus Suomen ratkaisuksi

Olen jo aiemmin esittänyt ajatuk-
sen, että ihmisoikeusvalitukset tu-
lisi ”esikäsitellä” Suomessa. Tämä 
ei tarkoita valitusten tukahdutta-
mista – päinvastoin. Valituksen 
kirjaamisen jälkeen asiassa teh-
täisiin selvitystyö kansallisella ta-
solla kuten Puolassa tehdään. Esi-
käsittelyn tarkoitus on nopeuttaa 
prosessia, minimoida kustannuk-
sia ja löytää sovinnollinen ratkai-
su, jos virhe on päässyt tapahtu-
maan. Ajatus siitä, että virheet tu-
lee korjata, perustuu lakiin (mm. 
Perustuslaki ja hallintolaki).  

Eduskunnan oikeusasiamies 
ottaa vastaan kanteluita ja voisi 
mahdollisesti olla se viranomai-
nen, joka esikäsittelisi ihmisoike-
usvalitukset. Tällöin Oikeusasia-
miehen viraston resursseja pitäi-
si lisätä.  Oikeusasiamiehellä on 
mahdollisuus tehdä asiassa suo-
situksia – kenties ryhtyä muihin-
kin toimiin. Asiat pitäisi oikaista 
mahdollisimman pian – mistä se 
kertoo, jos syytön toteaa hovioi-
keudessa: ”Nyt minua kuunnel-
laan ensimmäistä kertaa!”  

Rehellisyys kunniaan

Lain mukaan viranomainen voi it-
se ottaa asian uudelleen käsitel-
täväksi ja oikaista virheen, mikäli 
sellainen on tapahtunut. Jokainen 
oikeudenkäynti on kallis kaikille 
osapuolille (yksityishenkilöille 
ja yrityksille) sekä yhteiskunnal-
le. Menetetty työaika ja virheelli-
sestä päätöksestä aiheutuvat toi-
menpiteet ja kustannukset saat-
tavat johtaa mm. työpaikkojen 
menetykseen ja ihmisten sairas-
tumiseen. Tällöin yhteiskunnan 
kokonaiskustannukset kasvavat. 
Yhteiskunnallinen intressi on se, 
että yhteiskunnan jäsenet voisivat 
elää tasapainosta ja hyvää perhe-
elämää yhteiskuntaa rakentaen.  

Onhan se noloa, jos on tullut mo-
kattua. On muistettava, että kunni-
asta ja rehellisyydestä ei voi pitää 
kiinni vääryydellä. Ihmis- ja perus-
oikeuksissa on loppujen lopuksi ky-
se varsin yksinkertaisista asioista: 
inhimillisyydestä, rehellisyydestä 
ja reilun pelin kunnioittamisesta. 

Anne Nikula

Varatuomari Anne Nikula on 
hoitanut erilaisia tehtäviä 
yksityissektorilla ja valtion 
hallinnossa.

Syyttäjät ja Suomen 
ihmisoikeuspolitiikan kehitys

”Jokainen 
oikeudenkäynti
on kallis kaikille 
osapuolille sekä 
yhteiskunnalle.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa edel-
leen kansanedustaja Raimo Vistbacka ja varapuheenjohtajana kan-
sanedustaja Timo Soini.

Alajärveläinen Raimo Vistbacka on kuudennen kauden kansan-
edustaja. Hän on johtanut Perussuomalaisten eduskuntaryhmää sen 
perustamisesta eli vuodesta 1995.

Espoolainen Timo Soini on Perussuomalaiset rp:n puheenjohta-
ja. Hän on toiminut eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana vuo-
desta 2003.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmään kuuluu viisi kansanedus-
tajaa.

Vistbacka ja Soini jatkavat 
Perussuomalaisten 

eduskuntaryhmän johdossa
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Eduskunnan kevätistuntokausi 
käynnistyi maanantaina 4.2. pu-
hemiehen ja varapuheenjohtaji-
en valinnoilla. Valituksi tuli jo en-
tuudestaan istunut puheenjohta-
jisto selvällä äänten enemmistöllä. 
Eduskunnan puheenjohtajana toi-
mii Sauli Niinistö, ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana Seppo Kää-
riäinen, ja toisena varapuheenjoh-
tajana Johannes Koskinen.

Valtiopäivien avajaiset alkoi-
vat valtiopäivien jumalanpalve-
luksella Tuomiokirkossa, varsi-
naiset avajaiset presidentti Tar-
ja Halosen avajaispuheella edus-
kunnassa. Avajaisten jälkeen oli 
kulttuuritarjontaa Kansallisteat-
terissa. Esitettävä teatterikappa-
le oli ”Tuntematon sotilas”.

Ennen tapahtuma
oli hillitympi

Veteraanikansanedustaja SMP:n 
ajoilta, lahtelainen Mikko Vainio 
oli valtiopäivien avajaisissa jo kuu-
dettatoista kertaa. Avajaiset ovat 
muuttuneet paljon siitä ajasta, jol-
loin Vainio oli ensimmäistä ker-
taa vuonna 1970 mukana. Silloin 
tapahtuma oli hyvin hillitty, tasa-
painoinen ja eikä kiireen kiemu-
raa ollut.

Nykyisin kaikilla kahdellasadal-
la kansanedustajalla on avustajat, 
jotka osallistuvat juhliin. Muita-
kin osallistujia on paljon enem-
män kuin ennen, siitä syntyy tun-
gosta saleihin ja kova metelin pai-
kalle.

- Tuntuu kuin olisi muurahais-
pesässä. Arvostus ja hyvät käy-
töstavat ovat tipotiessään. Media 
nostaa esille asioita, kuten seksu-
aalinen häirintä. Tuntuu kuin leh-
distö olisi sanansaattaja, joka luo 
epämääräistä hämminkiä. Ennen 
julkinen sana ei ollut niin herkkä 

kuin nyt on. Ihmisiä kiinnostaa 
lukea lehdistä paljon muuta kuin 
varsinaisia asiakysymyksiä, Mik-
ko Vainio aprikoi.

Tuntematon sotilas kiinnosti 
Veltto Virtasta

Kansanedustaja Pertti Virtanen-
kin nautti pöydän antimista ja lu-
pasi mennä teatteriin.

Eduskunta kokoontui valtiopäiville

- Haluan kokea ja nähdä tuon 
”Tuntemattoman sotilaan” esityk-
sen. Kirkossa en ollut, tällä kertaa 
en ehtinyt sinne, mutta ei minul-
la mitään kirkkoa ja Jeesusta vas-
taan ole, Virtanen sanaili.

Virtasen mielestä keskustelu 
eduskunnassa tapahtuvasta seksu-
aalisesta häirinnästä on valtame-
dian tietoista leimaamista. Virta-
sen mukaan puhemiehen olisi pi-
tänyt paremmin puolustaa edus-
tajia, jotka tulivat median taholta 
leimatuiksi. Eduskunta on kapu-
lakielinen laitos, mielipidevanki-
la. Eduskunnasta on annettu me-
dian taholta väärää tietoa.

Halosen puhe oli asiallinen

Antti Valpas on kansanedustaja 
Pentti Oinosen avustaja ja Perus-
suomalaisten nuorten toiminnan-
johtaja Helsingistä. Nämä olivat 
Valppaalle ensimmäiset valtiopäi-
vien avajaiset, sillä hän tuli edus-
kuntaan töihin huhtikuussa 2007. 

Presidentti Halosen puhetta 
hän piti asiallisena. Hän oli kui-
tenkin kiinnittänyt huomiota sii-
hen, että Sauli Niinistö oli fiksuna 
miehenä samaa mieltä presidentin 
linjapuheen kanssa. Julkisuudessa 
Niinistö on ollut eri mieltä varsin-
kin Suomen turvallisuuspoliittisis-
ta linjauksista Naton suhteen.

Nuorena miehenä Antti oli-
si kaivannut avajaisiin eläköön -
huutoja ja taputuksia. Nykyistä ta-
paa juhlia hän pitää liian virallise-
na, yksinkertaisena ja jäykkänä.

- Kirkko ja teatteri eivät kuulu 
ohjelmistoon, en ole noita teatte-
ri-ihmisiä. Mieluummin lepäilen 

illan kotona, viikolla kun tahtoo 
olla iltaisin näitä poliittisia meno-
ja aivan riittävästi.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Vistbacka, Pihlman, Sivonen ja veteraanikansanedustaja Mikko Vainio nauttivat pöydän herkuista Valtiopäivillä.

Puolueen nuorten toiminnanjohtaja Antti Valpas oli 
ensimmäistä kertaa valtiopäivien avajaisissa.

Pertti Virtanen ei turhia jännitellyt, vaan otti asiat 
rennosti.
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Suomen valtiopäivien historia on 
pitkä ja mielenkiintoinen. Suo-
mi saa kiittää suurvaltapolitiik-
kaa omasta kansanedustuslaitok-
sestaan yhtä hyvin kuin koko val-
tiollisesta olemassaolostaan.

Kaikki sai alkunsa vuonna 1809, 
kun Venäjä oli valloittanut Suo-
men Aleksanteri I:n ja Napoleo-
nin tekemän sopimuksen nojalla. 
Venäjän keisari Aleksanteri I ha-
lusi varmistaa omistuksensa järjes-
tämällä Suomen asiat verrattomas-
ti paremmiksi kuin Ruotsin vallan 
alla, joten hän kutsui Suomen sää-
dyt koolle sodan vielä jatkuessa.

1. helmikuuta 1809 säädyt saivat 
kutsun Porvooseen herrainpäiville. 

Säätykokousta alettiin sittemmin 
kutsua valtiopäiviksi. Juhlalliset 
avajaiset pidettiin 28. maaliskuuta 
1809 Porvoon tuomiokirkossa. Ju-
malanpalveluksen jälkeen säädyt 
siirtyivät valtiosaliin Porvoon kym-
naasirakennukseen, missä keisari 
tervehti säätyjä julistaen valtiopäi-
vät avatuiksi ranskankielisessä val-
taistuinpuheessaan, jonka kenraa-
likuvernööri käänsi ruotsiksi.

Kohti eduskuntauudistusta

1890-luvun loppupuolella alkoi 
Venäjän ja Japanin välinen poliit-
tinen kilpailu Kaukoidässä kiris-
tää maiden välejä. Kriisi kehittyi 

sodaksi vuonna 1904, ja sen lop-
putulos merkitsi Venäjälle kan-
sainvälistä arvovaltatappiota. Jo 
sodan aikana alkanut sisäpoliitti-
nen kuohunta kehittyi lokakuus-
sa 1905 suurlakoksi. Niinpä saman 
vuoden elokuussa perustetun kan-
sanedustuslaitoksen, duuman val-
taoikeuksia lisättiin ja sen rinnalle 
luotiin valtakunnanneuvosto.

Suurlakko puhkesi myös Suo-
messa loka-marraskuun vaih-
teessa vastalauseena ensimmäi-
sen sortokauden laittomuus- ja 
sortopolitiikkaan. Lakon tulok-
sena hallitsija antoi manifestin, 
jolla kumottiin sortokauden lait-
tomat säännökset ja toimenpiteet. 
Lisäksi Suomelle annettiin lupa-
ukset yleisen ja yhtäläisen vaalioi-
keuden pohjalle rakentuvan kan-
sanedustuslaitoksen luomisesta 
sekä eduskunnan oikeudesta tar-
kastaa hallituksen toimenpiteiden 
oikeellisuutta.

Autonomian ajan
eduskunta

Eduskuntauudistusta  toteutta-
maan kutsuttiin koolle ylimää-
räiset valtiopäivät 20. joulukuuta. 
Uuden valtiopäiväjärjestyksen 
toteuttaminen annettiin profes-
sori Robert Hermansonin johta-
man komitean tehtäväksi. Komi-

tea kokoontui ensimmäisen ker-
ran saman vuoden joulukuussa, ja 
yksikamarinen eduskunta hyväk-
syttiin periaatteessa jo seuraava-
na päivänä.

Hallituksen esitys uudeksi val-
tiopäiväjärjestykseksi ja vaalilaik-
si hyväksyttiin virallisesti touko-
kuussa 1906. Suuriruhtinas Niko-
lai II vahvisti esitykset ja määrä-
si eduskuntauudistuksen voimaan 
lokakuun alusta 1906.

Ensimmäiset eduskuntavaalit, 
joissa myös naiset saivat äänestää, 
toimitettiin 15. ja 16. maaliskuu-
ta 1907. Yksikamarinen eduskun-
ta kokoontui ensimmäisen ker-
ran 23. toukokuuta 1907 ja juhlal-
liset avajaiset pidettiin kaksi päi-
vää myöhemmin.

Perinteet säilyvät
muutoksista huolimatta

Vaikka vuoden 1906 valtiopäiväjär-
jestys laadittiin verrattain nopeasti, 
voi tulosta pitää varsin onnistunee-
na: valtiopäiväjärjestystä ei tarvin-
nut korjata, ennen kuin muutokset 
Suomen valtiollisessa asemassa ja 
itsenäisyyden saavuttaminen teki-
vät sen välttämättömäksi.

Yksikamarinen eduskunta nou-
datti työmuodoissaan säätyvaltio-
päivien luomia perinteitä. Useim-
mat valiokunnat olivat samoja, kä-

sittelivät samoja asioita ja noudat-
tivat samanlaista käsittelytapaa.

Vuoden 1919 eduskuntavaalien 
jälkeen muodostetun hallituksen 
ohjelmaan kuului muun muas-
sa hallitusmuotokysymyksen rat-
kaisu. Seuraavan vuoden valtio-
päivillä ratkaistiin kysymys Ah-
venanmaan itsehallinnosta.

Vuonna 1928 tuli uuden valtio-
päiväjärjestyksen kanssa voimaan 
eduskunnan työjärjestys säännök-
sineen. Myös koneellinen äänes-
tys otettiin käyttöön. Vuoden 1944 
valtiopäivillä äänioikeus- ja vaa-
likelpoisuusikä laskettiin 21 vuo-
teen. Nelivuotiseen vaalikauteen 
siirryttiin vuonna 1954. Vuonna 
2000 Suomi sai uuden perustus-
lain, jolloin erilliset hallitusmuo-
to ja valtiopäiväjärjestys yhdistet-
tiin yhdeksi perustuslaiksi eräiden 
muiden lakien kanssa.

Teksti:
Mika Männistö

Kuvat:
Vesa Lindqvist/Eduskunta

Lähde:
www.eduskunta.fi /fakta/
historia/index.htm

Valtiopäivien historia

Valtiopäivien avajaiset noudattavat perinteistä kaavaa. Osana niihin kuuluvat tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen pitämät puheet.

Valtiopäivien avajaiset alkavat ekumeenisella 
jumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa.
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Erja Kouvo on ollut mukana Pe-
russuomalaisten puolueessa viime 
kunnallisvaaleista lähtien. Helsin-
kiläinen Erja puntaroi pitkään mi-
hin puolueeseen hän liittyy ja al-
kaa toimia yhteiskunnallisella rin-
tamalla. 

- Vihreät oli heti alkuun sellai-
nen puolue, johon en missään ta-
pauksessa halunnut edes harki-
ta liittyväni. Jäljelle jäivät Perus-
suomalaiset, Kokoomus ja Kristil-
lisdemokraatit. Perussuomalaiset 
oli sellainen aatepuolue, jossa voi 
mielestäni aidosti myös vaikut-
taa, siksi valitsin Perussuomalai-
set. Tällä hetkellä olen Helsingin 
piirin varapuheenjohtajana.  

Viime kunnallisvaaleissa Er-
ja Kouvo sai 73 ääntä. Hän aikoo 
panostaa tosissaan tuleviin vaalei-
hin, euroja ei käytetä paljoa, vaan 
panostetaan enemmänkin vaali-
mainoslahjoihin, esitteisiin ja ko-
tisivuihin. 

- Positiivisesti pitää olla esillä, se 
on vaalimenestyksen yksi kulma-
kivistä. Messuilla kannatta kier-
tää, sieltä saa paljon hyviä vink-
kejä joita voidaan käyttää myös-
kin vaaleissakin, listaa Erja.

Rakennuslautakunnan 
tehtävät moninaiset

- Rakennuslautakunnan tehtävä-
nä on seurata rakennustoimin-
nan yleistä kehitystä kaupungis-
sa sekä huolehtia rakentamisen 
valvonnan ja neuvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. Ra-
kennuslautakunta tekee päätök-
set kaikissa rakennuslupa-asiois-
sa lukuun ottamatta rakennuksia, 
joihin ei väestösuojelulainsäädän-
nön mukaan tarvitse rakentaa vä-
estönsuojaa.

Rakennuslautakunta ratkai-
see myös ne toimenpidelupaha-
kemukset, jotka merkittävällä ta-
valla koskevat historiallisesti tai 
rakennustaiteellisesti arvokkai-
ta rakennuksia tai joissa on kysy-
mys olennaisesta käyttötarkoituk-
sen muutoksesta rakennuskielto-

alueella sekä purkamislupahake-
mukset, joissa asemakaava on vä-
hintään 13 vuotta vanha.

Helsingin kaupungin rakennus-
lautakunnan varsinaisena jäsene-
nä toimii Olli Sademies ja Erja on 
hänen varallaan. Jäseniä on yh-
teensä yhdeksän ja heillä kaikilla 
varajäsenet. Rakennuslautakun-
ta kokoontuu keskimäärin kaksi 
kertaa kuukaudessa.

Asioina on paljon mielenkiin-
toisia aiheita esim. rakennuslupa-
asioita, kattoikkunoiden rakenta-
mista, ullakkotilojen muuttamista 
asuintiloiksi, asuintilojen muutta-
mista toimistotiloiksi, joissa pitää 
ottaa huomioon tilojen turvalli-
suus ja valojen riittävyys ym. te-
kijät, joukossa on myös riita-asi-
oita. Rakennuslautakunnan jäse-

nille ja varajäsenille järjestetään  
koulutusta.

Erja lukee aina kaikki paperit, 
jotka tulevat myöskin varajäse-
nelle ja paneutuu kunnolla asia-
listalla oleviin asioihin. Aluksi 
tuntui kovin vaikealta ja jännittä-
vältä diplomikosmetologin koulu-
tuksella olla mukana näin tekni-
sessä miehisen alan lautakunnas-
sa mutta, koska virkamiehet ovat 
valmistelleet asiat huolellisesti, 
kaikki on sujunut ongelmitta. 

Erja poliisin 
neuvottelukunnassa

Helsingin poliisin neuvottelukun-
nassa on mukana poliisikomenta-
ja Jukka Riikonen, jäseniä 10 ja 
saman verran varajäseniä.

Poliisin neuvottelukunnan teh-
tävänä on seurata poliisin toimin-
taan vaikuttavan ympäristön ke-
hitystä sekä poliisin toimintaa, 
tehdä aloitteita poliisin toiminnan 
kehittämiseksi sekä antaa lausun-
toja poliisia koskevista asioista. 
Lisäksi neuvottelukunnan tehtä-
vänä on käsitellä muut sen käsi-
teltäviksi toimitetut asiat.

- Käytännössä olemme kuul-
leet Riikosen tilannekatsauksen 
kulloinkin tärkeistä asioista, ku-
ten tärkeistä valtiovierailuista, 
euroviisuista, mielenosoituksista 
ja niihin liittyvistä turvajärjeste-
lyistä. Viimeksi puhuimme esim. 
siitä, miksi helsinkiläiset tunte-
vat itsensä turvattomiksi liikkues-
saan yleisillä kulkuvälineillä, ker-
too Erja Kouvo.

Poliisineuvottelukunnan koko-
ukset ovat vain noin kaksi kertaa 
vuodessa, ne pyritään pitämään 
aina eri poliisitaloilla ympäri Hel-
singin kaupunkia. Tässä luotta-
mustehtävässä Erja on varsinaise-
na jäsenenä. Neuvottelukunta kä-
sittelee Helsingin turvallisuuteen 
liittyviä kysymyksiä, ja lisäksi käy-
dään läpi asioita, mitä kaupungis-
sa on lähiaikoina tapahtunut.

Erja kunnioittaa ihmisten sa-
nanvapautta mutta ei kannata 
esimerkiksi linnanjuhlien yhtey-
dessä hulinointia, joka estää juh-
lavieraiden autojen linnaan pää-
syä tai johtaa peräti autojen va-
hingoittamiseen.

Toisen omaisuutta pitää kunni-
oittaa eikä tuhota, kuuluu se sit-
ten yksityiselle tai julkisyhteisöl-
le. Itse Erja ei ole koskaan osallis-
tunut mihinkään mielenosoituk-
seen, mutta ymmärtää kyllä mie-
lenosoittajien kannan asiasta.

Puolueeseen Erja on kasvanut 
kiinni pikkuhiljaa ja on tyytyväi-
nen puolueen poliittiseen linjaan.

- Itselleni tärkeistä luottamus-
toimista (eivät kylläkään ole po-
liittisia) unohdin kai kertoa, että 
olen toista kautta Konalan ala-as-
teen johtokunnassa. Ensimmäisen 
4-vuotiskauteni olin vpj. ja nyt jä-

sen. Lisäksi kuulun Pitäjänmäen 
Peruskoulun johtokuntaan.

Yrittäjätausta on eduksi 

Aika yrittäjänä Helsingissä tuo 
paljon muistoja mieleen. Vaa-
tekaupalla naisille ja lapsille oli 
oma aikansa elämänkaaressa ku-
ten myös kosmetologina ja kou-
luttajana oleminen  Tuolloin ker-
tyi matkapäiviä vuodessa noin 
200, muistelee Erja. Työ vei ym-
päri Suomea, tutuksi tulivat Tur-
ku, Tampere ja Rauma,  joskus 
matka vei Ouluunkin asti. Kaisa-
niemen Pukevassa tuli töitä teh-
tyä kaksi vuotta.

Perhe asuu tällä hetkellä Länsi-
Helsingissä, Konalassa omakotita-
lossa. Perheeseen kuuluu miehen 
lisäksi 18- vuotias tyttö sekä 14-ja 
10-vuotiaat pojat. Koulun johto-
kunnassa toimiminen on Erjalle 
luontaista, koska hänellä on itsel-
lään juuri kouluikäiset lapset.

Työelämän katkaisi kaularan-
gan sairaus, joka jatkuu vieläkin.

- Hengellisen taustaksi määrit-
telen perusluterilaisuuden, vaikka 
olenkin Siionissa ollut kirpputori-
toiminnassa mukana.

Vapaa-aikaa on laatuaikaa, 
koska sitä jää vähän

Vapaa-aika menee lasten kanssa 
ollessa, mökille Sammattiin ve-
ri vetää sienestämään ja marjas-
tamaan. 

- Kävelen myös paljon, siinä 
ajatukset asettuvat kohdalleen ja 
keho saa tarvitsemaansa liikun-
taa. Varsovassa on tullut käytyä 
peräti kolme kertaa, matkat sin-
ne ovat edulliset ja se on paikka-
na mitä mahtavin. Puistot ovat 
erittäin siistejä ja ihmiset ovat tu-
ristille ystävällisiä. Varsovassa on 
puistojen pinta-alan mittasuhde 
sellainen että täällä suuretkaan 
puistot eivät riitä edes pieneen 
puistoon Varsovassa.

Teksti ja kuva: Harri Lindell

Aktiivinen Erja Kouvo

Kaatuivatko himankalaisten ydin-
voimalahaaveet kyseenalaiseen 
Natura 2000-aluevaltaukseen?

Viime kuukausina ilmaston 
lämpeneminen, energian tuotan-
tomuodot ja käytön verotus ovat 
hallinneet uutisaiheita. Balin il-
mastokokous havahdutti päämi-
nisteri Vanhasenkin ottamaan il-
mastonmuutoksen USA:n mat-
kansa pääteemaksi.  Olivathan 
Al Gore ja ICCP saaneet Nobelin 
rauhanpalkinnon työstä ilmaston 
lämpenemisen estämiseksi. – To-
sin Al Goren ansioita on kritisoitu 
palkinnon myöntämisen jälkeen. 

Vihreät vaikeuttavat hallituksi-
en toimintaa mm. siksi, että he ko-
kevat vesivoiman lisärakentami-
sen ja atomienergian olevan uhka 
luonnolle, vaikka ne olisivat puh-
taimpia energian tuotannon muo-
toja. Sähköä tarvitaan lisää, mut-

ta silti Vanhanen ja Kepu tuntuvat 
hylänneen Kollajan allashankkeen 
ja pj. Eero Heinäluoma vakuutti 
SDP:n kannan pysyneen kieltei-
senä Kepun puoluesihteerin vaa-
timaan Vuotoksen altaan rakenta-
miseen. Lisääntyvä sähkön tarve 
ja uhkakuvat maapallon lämpene-
misestä muokkaavat mielipiteitä 
ydinvoimamyönteisemmäksi. 

Ydinvoimamyönteinen hallitus 
on herättänyt uusia voimalaitos-
suunnitelmia. Suomalainen Fen-
novoima etsii paikkaa ydinvoi-
malaitokselle. Himangan kun-
ta ilmoittautui mukaan ja olikin 
mukana rakennuspaikkaselvityk-
sessä. Vääränkarin ja Närväsen 
alueelta olisi löytynyt vaatimuk-
set täyttävä paikka ja 2 x 25 heh-

taaria maata, jonne olisi saatu tie- 
ym. yhteydet.

Sain kutsun keskusteluun, jossa 
selvitettiin rakennuspaikan tarjo-
amia mahdollisuuksia ja toisaalta 
hankkeen rakennuspaikalle aset-
tamia vaatimuksia. – Tiedustelin 
onko huomioitu, että saaristo on 
Natura 2000-suojelualuetta, jon-
ka uuden käytön päätösvalta on 
EU:ssa. Tuskin atomivoimala saa 
sinne toimilupaa.  Ajatus ei tuntu-
nut huolettavan 4,5 miljardia eu-
roa satsaavaa rankentajatahoa, 
mutta seuraavassa tiedotteessa 
Himankaa ei ollut ehdokaspaik-
kakuntien joukossa.

Valtioneuvosto myöntää ato-
mivoimaloille toimiluvat. Luvan 
hakijan on viisasta kunnioittaa 
myöntäjän näkemyksiä, puhumat-
takaan niiden arvostelusta! - Mie-
leen palaavat lapsuuden pöytäta-

vat: lakki pois päästä pöydässä, et-
tei Taivaanisä nosta leipävarrasta 
korkealle! Vaikka Himanka olisi 
ollut toimiluvan hakijalle kuinka 
hyvä ja edullinen paikka, suojelu-
linjauksia on kunnioitettava.

Kun Himanka putosi ehdolla-
olleiden sijoituspaikkojen joukos-
ta, se oli joillekin surun- ja toisille 
ilonpäivä. Natura 2000-hankkee-
seen myönteisesti tai välinpitämät-
tömästi suhtautuneet kunnanisät 
saivat, mitä olivat tilanneet. - Pult-
sari tokaisi jossakin tilanteessa, et-
tä mistä sitä kahta hyvää samana 
päivänä: tenttua ja makkaraa!

Luvanhakija ei edes vihjaa, mik-
si Himanka putosi pois edellytyk-
sistä huolimatta. Näin leipävarras 
pysyy ulottuvuuksien rajoissa.

Alpo Ylitalo
Kokkola

Natura 2000 vastaan ydinvoima
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Mynämäen metsästysmajalla (jon-
ka omistaa eränkävijät ry.) juhlit-
tiin Juhani Hannulan täysiä vuo-
sia 15.12.2007. Näissä maisemis-
sa on nähty susia useaan eri ker-
taan, ja jopa kolme peuraa sudet 
ovat syöneet todistetusti. Susia vi-
lisee Mynämäen nurkissa viikoit-
tain. Päivänsankari ei kuulu met-
sästysseuraan, mutta on susien li-
sääntymisen vastustaja. Syntymä-
päiväjuhlilla susia ei näkynyt ul-
konakaan, paikalle oli saapunut 
pelkkiä hyviä. Lapset olivat jär-
jestäneet isälleen yllätysjuhlat, Ju-
hani kun ei aikonut lainkaan juh-
lia omaa vuosipäiväänsä. Puolu-
een puolesta juhlissa olivat Varsi-
nais-Suomen piirin puheenjohtaja 
Lauri Heikkilä, sihteeri Iiris Pel-
tomaa sekä Kike Elomaa.

Hyötyliikuntaa riittää

Hannulan perheeseen kuuluu vai-
mon lisäksi kolme poikaa ja yk-
si tyttö. Yksi omista pojista pitää 
Juhanin kotitilaa yhdessä avo-
vaimonsa kanssa. Tilalla kasvate-
taan emolehmiä, jotka sitten vie-
dään ympäri Suomea eri maati-
loille.

Maatilan koko on vuokramai-
den kanssa yhteenlaskettuna vil-
jeltynä maana hieman yli 70 heh-
taaria, joten työntouhua riittää. 
Isä Juhani käy auttelemassa poi-
kaansa tilan töissä aamuin illoin. 
Harrastuksiinsa päivänsankari lis-
taa tuorerehun teon sekä metsä-
työt polttopuista tukkipuihin asti. 
Todellista hyötyliikuntaa, joka pi-
tää kehon ja mielen kunnossa.

Politiikka on rakas harrastus

Juhani on ollut Perussuomalai-
sissa jo SMP:stä lähtien, politiik-

ka ja varsinkin puoluetyö on hy-
vin rakas asia. Suomalaisen leivän 
puolustaminen ja Naton vastusta-
minen ovat miehen mukaan kär-
kiasioiden joukossa hänen poli-
tiikassaan. Kunnallispolitiikassa 
Juhani painii mm. tieasioiden pa-
rissa, joissa kuulemma hän on saa-
nut niskalenkin mynämäkeläisistä 
poliittisista vastustajistaan.

Juhanin mukaan kansan pitää 
saada päättää Suomen tärkeim-
mistä asioista, äänestämällä kan-
sanäänestyksellä oman vankan 
mielipiteensä mukaisesti. Jos seu-
raava Suomen presidentti haluai-
si Karjalan palautettavan takaisin 

Merkkipäiviä

Juhani Hannula täytti 
kuusikymmentä vuotta

Suomelle, niin Hannulan Juhani 
Mynämäeltä ei ensimmäisten jou-
kossa olisi vastaan tätä asiaa. Vää-
ryydellähän Suomi Karjalan alu-
eet menetti, nyt olisi jo aika saa-
da se sovinnolla yhteisissä neu-
votteluissa Venäjän kanssa takai-
sin Suomelle.

Päivänsankari nauttii täysin sie-
mauksin vaimon tekemästä hyväs-
tä ruuasta ja saamastaan rakkau-
desta. Hyvältä tuntuu olla kuusi-
kymmentä vuotta täyttänyt mynä-
mäkeläinen päivänsankari.

Teksti: Harri Lindell
Kuvat: Lauri Heikkilä

Päivänsankari Juhani Hannula sekä vaimonsa Leila.

Mynämäen metsästysmaja täyttyi Juhanin ystävistä.

Ent. Perussuomalaisten puo-
luesihteeri-päätoimittaja Rolf 
”Fred” Sormo  täyttää 60 
vuotta.
Vastaanotto:
perjantaina 14.3. klo 15-18.
Juhlatalo: Tapanilan Asema 
Pikku-Huopalahdessa, os, Til-
kantori 12, 00300 Helsinki.
Ilmoittautuminen:
Toivotaan ilmoittautumis-
ta viimeistään 11.3. joko pu-
helimitse numeroon 040 - 
702 7810 tai sähköpostitse: 
sormo@perussuomalaiset.fi
Muistamiset:
Nordean tili 147030-231681

Merkkipäiviä

Kemianliiton liittovaltuustovaalit ovat ovella, äänestys on postit-
se 1.3.-14.3 ja uurnavaali työpaikoilla 11.4.-16.4. Kemianliitossa on 
noin 49000 jäsentä ja ammattiosastoja 270 kappaletta, liiton palk-
kalistoilla on 60 työntekijää. Tulevan liittovaltuustoon valitaan 53 
edustajaa josta 15 henkilöä tulee valituksi liiton hallitukseen, joka 
johtaa liiton toimintaa puheenjohtajan ja liittosihteerin kanssa.

Tulevat vaalit ovat siis varsin merkittävät ja kauaskantoiset. Tie-
dotusvälineissä on näyttävästi ollut esillä ammattiliitojen yhdisty-
mishanke, joka kulkee TEAM -nimikkeellä. Selvitysmies Lauri Ly-
lyn mukaan hanke etenee suunnitelmien mukaan, ja yhdistyminen 
tapahtuu vuonna 2010. Kyseessä on kuuden ammattiliiton yhdisty-
minen. Kyseisten liittojen jäsenmäärä on noin 330 000 henkilöä. Mu-
kana ovat metallin, kemian, puun, sähkön, viestinnän ja rautatieläis-
ten liitot. Eli kyseessä on varsinainen sekahedelmäsoppa.

Kemianliitto järjestää liittymisestä jäsenäänestyksen, jota muut-
kin liitot seurannevat. Eli eivät jäsenet aivan sumeilematta niele 
herrojen konjakintuoksuisissa kabineteissa tehtyjä yhdistymispää-
töksiä. Henkilökohtainen mielipiteeni on kielteinen. Kemianliiton 
talous on kunnossa, jopa jäsenmaksuja on alennettu ja varaa on vie-
läkin alentaa. Kehitetään oman liiton toimintaa lähemmäs jäseniä, 
ja lopetetaan turha politikointi johtopaikoista.

Valitettavasti ay-liikkeessä politiikka näyttelee aivan kohtuutonta 
osaa, sen olen karvaasti huomannut. Valtakunnan politiikassa dema-
rien suksi ei luista näinä EU:n vähälumisina talvina. Vanhan kauko-
partion sissimuonat on syöty ajat sitten, siksipä heinähattu ja viltti-
tossu kiistelevät näennäisesti puolueensa johdosta pysyäkseen jul-
kisuuden valokeilassa edes jotenkin.

Ay-liike on noussut taas pönkittämään demareiden hiipuvaa suosi-
ota. Henkilökohtaisesti sain sontaa silmilleni kieltäytyessäni asettu-
masta heidän listoilleen tulevissa liittovaltuustovaaleissa, pöytä toki oli 
katettu ”amerikanherkuilla”. Kemia 2000 -vasemmisto ja sitoutumat-
tomat on vaaliliittoni, jonka kautta pyrin liittovaltuustoon, koska olen 
sitoutumaton ja uskon lujasti tämän vaaliliiton olevan paras kanava 
yhteisten asioiden rehellisen ja uudistumisen eteenpäin viemiseen.

Arvoisa Kemianliittolainen. Jos tunnet näistä asioista niin kuin 
minä, niin äänestä numeroa 288. Se on ääni, joka kuuluu. En lupaa, 
vaan takaan, olen pyyntömatkalla.

Marko Kulpakko
Pääluottamusmies / Työsuojeluvaltuutettu

www.osasto129.com
www.markokulpakko.blogspot.com
(Kirjoittaja on kaustislainen PerusS-aktiivi)

Olen pyyntömatkalla
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Pellettilämmitykseen siirtymi-
sen puolesta puhuvat monet asi-
at. Ensinnäkin pellettienergia on 
edullisempaa kuin öljy ja sähkö. 
Toiseksi pelletti on kotimainen 
polttoaine, joka työllistää suoma-
laisia. Kotimaisen energian käyt-
tö on järkevää myös mahdollisen 
kriisin sattuessa, jolloin emme oli-
si täysin riippuvaisia tuontienergi-
asta. Kolmanneksi pellettienergia 
on ympäristöystävällistä.

- Kasvihuoneilmiötä ja ilmaston 
lämpenemistä kiihdyttävät ener-
giantuotannon hiilidioksidipääs-
töt eivät pellettiä poltettaessa li-
säänny ollenkaan, sillä pelleteis-
tä vapautuva hiilidioksidi sitou-
tuu kokonaan puuston uuteen 
kasvuun, kertoo Suomen Pellet-
tienergia ry:n (SPE) toiminnan-
johtaja Reine Piippo.

Pellettien hintakilpailukyky on 
parantunut koko ajan vuodesta 
2002 lähtien. Pellettienergian hin-
ta veroineen on tällä hetkellä kes-
kimäärin 4,2 senttiä/KwH. Öljyn 
energiahinta on 7,2 senttiä/KwH 
ja sähkön peräti 9 senttiä/KwH.

- Usein kuulee väitettävän, et-
tä pellettilämmityksen hinta oli-
si noussut niin paljon, ettei siihen 
siirtyminen enää kannata. Tilastot 
osoittavat tämän harhaluuloksi – 
koska öljyn ja sähkön hinta on 
noussut suhteessa enemmän, on 
pellettienergian hintakilpailuky-
ky jatkuvasti parantunut.

Kohtuullinen investointi

Siirryttäessä öljy- tai sähkölämmi-
tyksestä pellettienergiaan joudu-
taan tietysti investoimaan jonkin 
verran. Pellettilämmityksessä al-
kuinvestoinnin ei tarvitse olla ko-
vin suuri. Puukattilan voi uusia 
pellettikäyttöiseksi edullisimmil-
laan 3 000-4 000 eurolla. Jos siir-
rytään öljystä pellettiin, koko jär-
jestelmä joudutaan uusimaan ja 
halutaan täysautomaattinen jär-
jestelmä, se voi maksaa 12 000-13 
000 euroa. Hyvän peruslaitteis-
ton saa edullisemmin, noin 6 000-
8 000 eurolla.

- Hintahaarukka vaihtelee hy-
vin paljon riippuen siitä, mitä tar-
vitsee ja minkälaisen automaatio-
tason haluaa.

Säällä kuin säällä

Uusiutuvista energianlähteistä 
pelletti lienee kaikkein edullisin, 
helppokäyttöisin, aidosti uusiutu-
va ja joka säällä toimiva. Esimer-
kiksi maalämmössä alkuinvestoin-
ti on pellettiin verrattuna melko 
korkea. Sitä paitsi maalämmöstä-
kin kolmannes on sähköä.

- Hake on tietysti hyvä asia ja 
varmaan maaseudulla ajaa asi-
ansa, mutta sen varastointi voi 
asutuskeskuksissa olla hankalaa. 
Hake vaatii varastotilaa noin nel-
jä kertaa enemmän kuin pellet-
ti. Pelletti on tänä päivänä pisim-
mälle automatisoitu puupolttoai-
ne, Piippo pohtii.

Myös aurinkopaneelit voidaan 
yhdistää pellettilämmitykseen, 

jolloin voidaan puhua aidosti uu-
siutuvasta lämmitysjärjestelmästä, 
toisin kuin vaikkapa yhdistelmän 
aurinko/öljy kohdalla.

Ilmalämpöpumput toimivat 
hyvin viiteentoista pakkasastee-
seen saakka, minkä jälkeen niis-
tä ei enää suuremmin ole hyötyä. 
Sitä paitsi, koska monet käyttä-
vät ilmalämpöpumppuja kesällä 
jäähdyttämiseen, ei niiden koh-
dalla ainakaan energian säästös-
tä voi puhua.

- Pikkupakkasilla ilmalämpö-
pumput varmaan ajavat asiansa, 
mutta pelleteistä saa energian ja 
tehon irti myös kovemmilla pak-
kasilla.

Automaatiotaso kehittynyt 
huimasti

Pellettipolttimoita ja kattiloita 
löytyy hyvin monenlaisia. Suomen 
Pellettienergiayhdistyksessä on jä-
senyrityksiä noin neljäkymmentä. 
Järjestelmiä on markkinoilla niin 
koti- kuin ulkomaalaisiakin.

- Kuten sanottu, myös automaa-
tiotaso on pellettijärjestelmissä 

kehittynyt huimasti. Jos haluaa 
panostaa siihen, ei kellarissa tar-
vitse käydä kuin pari kertaa vuo-
dessa. Vaivaa ei siis välttämättä 
tarvitse nähdä juuri sen enempää 
kuin öljylämmityksessäkään.

Sähkölämmityksen rinnalla voi-
daan käyttää myös automaattisia 
pellettitakkoja, jotka ovat hyvin 
helppokäyttöisiä. Takat annoste-
levat pellettien polton tehontar-
peen mukaan ja myös sytyttävät 
ja sammuttavat itse itsensä.

- Palomaljaa joutuu välillä puh-
distamaan, mutta koska pelletin 
tuhkapitoisuus on alle puoli pro-
senttia, ei sitä kovin usein tarvit-
se tehdä.

Erilaisia takkoja on olemassa 
hyvin paljon, jopa vesikiertomal-
leja. Suurin osa on kuitenkin ta-
vallisia lämmintä ilmaa puhaltavia 
malleja. Ne ovat pieniä, noin pe-
sukoneen kokoisia, eivätkä vaa-
di muuta kuin hormi- ja sähkölii-
tännän. Perustuksia ei siis tarvitse 
lähteä rakentamaan.

- Sähkölasku putoaa huimas-
ti jos käyttää pellettitakkaa säh-
kölämmityksen ohella. Edullisim-

millaan takkoja saa alle kahdella-
tuhannella eurolla. Sähköä pellet-
titakka kuluttaa käydessään aino-
astaan hehkulampun verran.

Joka kokoluokan polttoaine

Pellettilämmitys on joka kokoluo-
kan polttoaine, joka soveltuu min-
ne vain. Monet suuremmat kunti-
en ja kaupunkien kiinteistöt ja esi-
merkiksi Jyväskylän ja Joensuun 
lentoasemat sekä Vapon Forssan 
kymmenen megawatin kaukoläm-
pöä tuottava pellettilaitos lämpiä-
vät kokonaan pelleteillä.

- Kokonaisia maatiloja ja teol-
lisuuslaitoksia lämmitetään myös 
pelletillä. Myös useissa kauko- ja 
aluelämpölaitoksissa voitaisiin 
käyttää pellettiä yhtenä polttoai-
neena.

Suuren kokoluokan lämpölai-
toksissa pelletti vähentää huol-
totarvetta ja parantaa palotulos-
ta. Koska pelletti polttoaineena 
on tasalaatuista, kuivaa ja sisäl-
tää runsaasti energiaa, on laitteet 
helppo säätää toimimaan opti-
maalisesti, tuhkaa syntyy vähem-

män kuin turpeesta tai hakkees-
ta ja myös varastotilaa tarvitaan 
vähemmän.

Kotimaista puupolttoainetta 
käyttävissä lämpö- ja voimalai-
toksissa pelletillä voidaan paran-
taa laitoksen suorituskykyä erityi-
sesti kun puu on huonolaatuista 
ja kosteaa. Samalla vähennetään 
öljyn käyttöä laitosten tukipolt-
toaineena.

Vapo Euroopan suurin

Euroopan suurin pelletinvalmis-
taja on suomalainen Vapo Oy. Va-
po Pelletti on yksi Vapon liiketoi-
mintayksiköistä ja keskeinen osa 
Vapon strategista liiketoimintaa.

- Pelletti on sellainen osa-alue, 
mihin panostetaan nyt paljon ja 
miltä myös odotetaan paljon tu-
levaisuudessa, kertoo Vapo Pelle-
tin markkinointipäällikkö Matts 
Kempe.

Vapolla on Suomessa seitsemän 
omaa tehdasta, kahdeksas on val-
mistumassa kesän aikana Vilppu-
laan. Tehtaat sijaitsevat Ilomant-
sissa, Kaskisilla, Turengissa, Pe-

Suomalainen ja ympäristölle

Myös Vapon Forssan kymmenen megawatin kaukolämpöä tuottava pellettilaitos lämpiää kokonaan pelleteillä.
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räseinäjoella, Haapavedellä, Kär-
sämäellä ja Ylistarossa. Lisäksi 
Vapolla on sopimuskumppanival-
mistajia Keminmaalla, Juupajoel-
la ja Parkanossa. Ruotsissa Vapol-
la on neljä omaa tehdasta, Puolas-
sa kaksi ja Tanskassa sekä Virossa 
yksi kummassakin.

Vapo Pelletin maksimikapasi-
teetti vuoden 2007 loppuun men-
nessä oli 950 000 tonnia, Vilppu-

lan tehdas tulee lisäämään kapasi-
teettia vielä 100 000 tonnilla. Pää-
osa Vapon pelleteistä on puupel-
lettejä, turvepellettejä tehdään 
kotimaan tuotannossa reilu kym-
menesosa.

Keppiä ja porkkanaa

Viime vuonna pellettejä tuotet-
tiin Vapon tehtailla Suomessa 

noin 300 000 tonnia, joista noin 70 
prosenttia meni vientiin ja vain 30 
prosenttia jäi kotimaahan.

- Se on sääli, mutta vielä tois-
taiseksi öljyn ja sähkön hinnoit-
telu on pysynyt sellaisella tasolla, 
ettei pelletin suosio Suomessa ole 
vielä samalla tasolla kuin muissa 
Pohjoismaissa. Tämä on johtunut 
Suomen alhaisesta fossiilisten 
polttoaineiden verotuksesta mui-
hin Pohjoismaihin verrattuna. On 
vähän hullunkuristakin, että Suo-
mesta viedään laivalasteittain hy-
vää uusiutuvaa kotimaista poltto-
ainetta ja tuodaan fossiilista tilal-
le, Kempe toteaa.

Tulevaisuudessa tilanne tulee 
muuttumaan. Valtiovallan taholta 
on tulossa sekä keppiä että pork-
kanaa, jotta uusiutuvat energia-
lähteet saisivat merkittävämmän 
jalansijan Suomessakin. Energi-
antuotantoa jo nyt ohjaava pääs-
tökauppa ei ulotu pientalokiin-
teistöihin, mutta EU:n ja ja valtio-
vallan taholta lienee odotettavissa 
ohjauskeinoja kulutuksen ohjaa-
miseksi entistä ympäristöystäväl-
lisempään suuntaan.

Sähkössä alkuivestointi on pel-
lettiä pienempi, mistä syystä se 
on vielä meillä uudisrakentami-
sessa pellettiä suositumpi vaihto-
ehto. Sen sijaan esimerkiksi öljy-
lämmitys on uudisrakentamisessa 
romahtanut täysin jo nyt.

- Toivottavasti myös sähköläm-
mitys saadaan ohjaavilla toimen-
piteillä kuriin, sillä tarvitaan ai-
ka monta ydinvoimalaa lisää jos 
halutaan lämmittää koko Suomi 
kotimaisella sähköllä. Esimerkik-
si Ruotsissa uudisrakentamisessa 
on sähkölämmitys jo nyt kiellet-
ty. Toimenpiteiden täytyy olla ra-
juja, ja varmasti lähitulevaisuu-

dessa pellettien käyttö Suomessa 
tuplaantuu, Kempe uskoo.

Käyttö lisääntyy koko ajan

Pelletinpolton edellytyksenä pää-
asiallisena lämmitysmuotona on 
keskuslämmitys eli pellettikattila. 
Lisälämmitysmuotona on olemas-
sa pellettitakkoja, joita on auto-
maattisia ja varaavia malleja.

Suomessa on tällä hetkellä noin 
13 000 pientaloa, jotka käyttävät 
pellettiä pääasiallisena lämmitys-
muotona. Pellettialan tavoittee-
na on saada tämä lukema nouse-
maan 50 tuhanteen vuoden 2010 
loppuun mennessä.

- Jos valtiovallan taholta tulee 
riittävästi keppiä ja porkkanaa, ta-
voite voi onnistuakin. Muussa ta-
pauksessa se voi viivästyä vuodel-
la tai parilla. Viiden vuoden sisällä 
on monelta menossa vanhat öljy-

kattilat vaihtoon, heissä on paljon 
potentiaalisia pelletinkäyttäjiä.

Pientaloasiakkaiden lisäksi pel-
lettiä käyttävät monet teollisuus-
kiinteistöt, kuntien kiinteistöt, 
koulut ja sairaalat. Pellettiä voi-
daan myydä myös aluelämpöverk-
koihin. Vapo tekee tavallisesti 10-
15 vuoden sopimuksia aluelämpö-
verkkojen kanssa. Tulevaisuudes-
sa myös yhä useampi lentokenttä 
tulee lämpiämään pelleteillä.

- Vain suurvoimalaitokset eivät 
vielä Suomessa pellettiä käytä ku-
ten Ruotsissa ja Tanskassa. Sekin 
osaltaan selittää, miksi pellettiä ku-
luu niin paljon näissä maissa. Olisi 
hyvä Suomessakin saada pelleteil-
lä korvattua edes osa kivihiilestä 
ja muista fossiilisista polttoaineis-
ta, mitä suurvoimalat käyttävät.

Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Vapo

ystävällinen pelletti

10.1 Vapo esitteli Mekrijärven tut-
kimusasemalla turvetuotannon 
laajennushankkeensa. Tilaisuu-
dessa Vapon edustaja ilmoitti, että 
vieressä olevalle vanhalle tuotan-
toalueelle on jätetty tarkistuslu-
pahakemus. Tähän saakka Vapon 
kanta on ollut, että mitään ym-
päristöasioita ei huomioida kuin 
pakotettuna oikeusteitse. Onneksi 
uudistunut lainsäädäntö vaatii et-
tä jatkossa välinpitämätön ympä-
ristöajattelu ei enää onnistu.

Mielestäni tässä on lähdet-
ty liikkeelle väärässä järjestyk-
sessä. Ensin pitäisi käsitellä jul-
kistamaton vanhan tuotantoalu-
een tarkistuslupahakemus, ennen 
kuin uutta suunnitellaan. Lähtö-
kohdan tulisi olla että, vanhalta-
kaan ottoalueelta avo-ojissa, suo-
raan Koitaan valuvina kuivatus-
vesiä ei pitäisi laskea.

Soiden kuivatuksen ja turpeen-
noston ympäristöystävällisyydes-
tä Vapolla ei ollut mitään uutta ja 
parempaa tarjottavana. Jatkossa-
kaan Vapo ei aikoisi nostaa tur-
vetta ympäristöystävällisellä ta-
valla, haitallisia vesistöpäästöjä 

tulisi tulevaisuudessakin. Esimer-
kiksi kuivatusvesiin liuenneita ra-
vinteita eikä kalojen elohopeapi-
toisuutta lisääviä raskasmetalleja 
ei aiota mitenkään puhdistaa.

Tilaisuudessa tuli selväksi, että 
turve ei ole uusiutuva luonnonva-

ra. Vapo ei aio nostaa turvetta sel-
laisella menetelmällä, joka mah-
dollistaisi tuotannon loputtua tur-
peen uuden kasvun. Vapon edus-
taja väitti, että turve on uusiutu-
va luonnonvara, koska sitä kasvaa 
paljon muualla Suomessa!

Turpeen oltava uudistuva 
luonnonvara

Vaadin, että jatkossa mahdollises-
ti vanhalta tuotantoalueelta nos-
tettava turve pitäisi nostaa mene-
telmällä, joka varmistaa turpeen 
olevan uusiutuva luonnonvara. Eli 
noste tulee suorittaa soita ojitta-
matta, tällöin noston vesistöhaitat 
jäisivät vähiin. Laajennusosaan ei 
pitäisi koskea.

Isämme nostivat aikoinaan tur-
vetta märkämenetelmällä. Jatkos-
sa ennen nostamista, vanhan tuo-
tantoalueen ojat pitäisi tukkia. 

Tällöin päästöt jäisivät tuotanto-
alueen veteen. Turve kuivuisi vä-
livarastoinnissa.

Jos itse soitani ojittaisin, minun 
täytyisi ojittaa niin, ettei kuivatuso-
jista mene suoraa yhteyttä alapuo-
liseen vesistöön. Väliin täytyisi jät-
tää kannas, joka suodattaisi kuiva-
tusvedet. Itseltäni vaadittavaa noin 
100-200 metrin levyistä täysin ojit-
tamatonta suojakannasta Vapo ei 
aio jättää, vaan jatkossakin puhdis-
tamattomia kuivatusvesiä menisi 
suoraan alapuoliseen vesistöön.

Eli laajennuksen osalta noin 30-
vuoden nostoaikana Koitajoki en-
nestään saastuisi, ja lisäksi mene-
tettäisiin suon nykyinen kasvilli-
suus ja marjastajien runsaat lak-
ka- ja karpalosadot käytännössä 
ikuisiksi ajoiksi.

Jouko Kärnä
Kunnanvaltuutettu

Pelletti on edullinen, ympäristöystävällinen ja täysin 
kotimainen polttoaine, jonka enempi käyttö vähentäisi 
myös Suomen riippuvuutta ulkomaisesta tuontienergiasta.

Suuren kokoluokan lämpölaitoksissa pelletti vähentää 
huoltotarvetta ja parantaa palotulosta.

Ilomantsissa muistetaan
Vapon turvetuotannon menneisyys
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Puolueen ja valitsijayhdistyksen 
tulee toimittaa ehdokaslistansa 
(ehdokashakemuksensa) kunnan 
keskusvaalilautakunnalle viimeis-
tään tiistaina 16.9.2008 klo 16.00. 

Samaan määräaikaan mennessä 
keskusvaalilautakunnalle on toi-
mitettava myös ilmoitukset vaa-
liliitoista ja yhteislistoista. Kun-
kin kunnan keskusvaalilautakun-
ta julkaisee viimeistään maanan-
taina 8.9.2008 kuulutuksen, jossa 
ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä 
ja kellonaikoina sekä missä pai-
kassa ehdokashakemuksia ja il-
moituksia otetaan vastaan.

Faktoja ja aikatauluja
vuoden 2008 kunnallisvaaleista

Kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuo-
den 2008 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 399 ja Ah-
venanmaan maakunnassa 16.

Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljänte-
nä sunnuntaina. Seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntai-
na 26.10.2008.

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan 
asukasmäärästä (vaalivuoden toukokuun lopun tilanne). Kuntalain 
(365/1995) 10 §:n mukaan valtuutettuja valitaan seuraavasti:

Asukkaita - > Valtuutettuja

enintään 2000 - > 17
(Kunta voi päättää myös, että valtuutettuja valitaan 13 tai 15)

2001 - 4000 - >  21
4001 - 8000 - >  27
8001 - 15 000 - >  35
15 001 - 30 000 - >  43
30 001 - 60 000 - > 51
60 001 - 120 000 - >  59
120 001 - 250 000 - >  67
250 001 - 400 000 - >  75
yli 400 000 - >  85

Kuntaliitosten osalta vuoden 2008 kunnallisvaalit toimitetaan 
vuoden 2009 alusta voimaan tulevaa kuntajakoa noudattaen.

Yleistä

Kuka on vaalikelpoinen?
Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa on 
henkilö,

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa ja
3) joka ei ole holhouksen alainen (vajaavaltainen).

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 34 §:ssä.

Milloin vaalikelpoisuus määräytyy?

Vaalikelpoisuus määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa 
kuin äänioikeuskin eli väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen 
vaalipäivää (vuoden 2008 kunnallisvaaleissa perjantaina 5.9.) ole-
vien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaan-
sa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seu-
raa mukana.

Esimerkki: Ehdokkaan kotikunta on 5.9.2008 kunta A. Hän kui-
tenkin muuttaa seuraavalla viikolla kuntaan B. Häntä koskeva eh-
dokashakemus jätetään kunnan B keskusvaalilautakunnalle 16.9. 
Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 25.9. Näin eh-
dokkaalla on se tilanne, että hänellä on äänioikeus kunnassa A, mut-
ta hän on ehdokkaana kunnassa B.

Ehdokkaan vaalikelpoisuuden määräytymiselle ei ole lainsäädän-
nössä säädetty selvää ajankohtaa, mutta käytännössä ehdokkaan ko-
tikunnan tulee olla selvä viimeistään keskiviikkona 24.9., jolloin kes-
kusvaalilautakunnat käsittelevät ja ratkaisevat ehdokashakemuksiin 
tehdyt täydennykset. Ehdokkaan kotikuntaa koskevat ratkaisut teh-
dään väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella.

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa 
voivat asettaa

1) puoluerekisterissä olevat 
puolueet sekä

2) äänioikeutettujen perusta-
mat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kun-
nassa enintään valittavien valtuu-
tettujen puolitoistakertaisen mää-
rä ehdokkaita. Jos kunnassa vali-
taan esimerkiksi 27 valtuutettua, 

Puolue ja valitsijayhdistys voi-
vat käyttää ehdokashakemuksen 
tekemisessä oikeusministeriön 
vahvistaman kaavan (752/1998) 
mukaan laadittuja lomakkeita. 
Oikeusministeriössä on laadittu 
ehdokasasettelulomakkeet Word- 
ja Pdf-muodossa.

Ehdokaslistojen yhdistelmän 
laatiminen

Kunnan keskusvaalilautakunta 
tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, 
että ehdokkaat ovat vaalikelpoi-
sia ja vahvistaa ehdokasasettelun 

torstaina 25.9.2008. Keskusvaali-
lautakunta laatii ehdokaslistojen 
yhdistelmän, johon otetaan arvo-
tussa järjestyksessä kaikkien puo-
lueiden, valitsijayhdistysten ja yh-
teislistojen ehdokkaat. Jokaisesta 
ehdokkaasta on yhdistelmässä 
seuraavat tiedot: järjestysnumero 
(alkaen numerosta 2), nimi sekä 
arvo, ammatti tai toimi. Ehdokas-
listojen yhdistelmä on nähtävillä 
mm. äänestyskopeissa.

Lisätietoa kunnallisvaaleista 
osoitteessa:
www.vaalit.fi

puolueella voi olla enintään 40 
ehdokasta. Puolueet voivat muo-
dostaa keskenään vaaliliittoja. 
Vaaliliiton muodostaneiden puo-
lueiden ehdokkaiden yhteismäärä 
saa kuitenkin olla enintään sama 
kuin yksittäisen puolueen ehdok-
kaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistyksen yhden eh-
dokkaan asettamiseksi voi perus-
taa vähintään 10 asianomaisessa 

kunnassa äänioikeutettua henki-
löä. Oikeusministeriön asetuksel-
la (vuoden 2004 kunnallisvaaleis-
sa asetus 432/2004) määrätyissä 
pienimmissä kunnissa valitsijayh-
distyksen voi kuitenkin perustaa 
vähintään kolme äänioikeutettua. 
Valitsijayhdistykset voivat muo-
dostaa yhteislistoja, joissa kussa-
kin voi olla enintään valittavien 
valtuutettujen puolitoistakertai-
nen määrä ehdokkaita.

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokashakemus on toimitettava 
keskusvaalilautakunnalle

viimeistään 16.9. klo 16.00

Ulkoministeri Ilkka Kanervan 
aloitteesta perustettu ulko- ja tur-
vallisuuspoliittinen nuorten ryh-
mä on valittu. Ryhmän tarkoituk-
sena on pohtia laaja-alaisesti ul-
ko- ja turvallisuuspoliittisia ky-
symyksiä ja antaa kommenttinsa 

Saarakkala ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ryhmään
tekeillä olevan ulko- ja turvalli-
suuspoliittisen selonteon valmis-
teluvaiheessa.

Ryhmään oli tammikuussa 
avoin haku, jota koordinoi Suo-
men Nuorisoyhteistyö - Allians-
si. Ryhmän työstä kiinnostuneita 

hakijoita oli yhteensä peräti 420. 
Allianssin yhteistyössä ulkominis-
teriön kanssa tekemän valmiste-
lutyön pohjalta ryhmään valittiin 
28 nuorta. Perussuomalaisia ryh-
mässä edustaa puolueen nuoriso-
järjestön puheenjohtaja ja puo-

luehallituksen jäsen Vesa-Matti 
Saarakkala.

Tavoitteena oli saada nuorten 
ryhmään mahdollisimman laaja 
ja monipuolinen edustus. Valittu 
ryhmä edustaakin monipuolisesti 
eri ikäisiä nuoria eri puolilta Suo-

mea, samoin mukana on monen-
laisen koulutus- ja työ- sekä har-
rastustaustan omaavia ihmisiä.

Ryhmän vetäjäksi ryhtyy Jo-
han Ekman, 24-vuotias valtiotie-
teen ja oikeustieteiden ylioppilas 
Helsingistä.
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Viime PerusSuomalainen –lehdes-
säkin uutisoitu Kurikan ja Jurvan 
outo kuntaliitosprosessi on saa-
nut uuden käänteen. Perussuoma-
laisten kurikkalainen kaupungin-
valtuutettu Vesa-Matti Saarakkala 
on valittanut asiasta Vaasan hallin-
to-oikeuteen. Myös seitsemän val-
tuutettua kokoomuksen ryhmästä 
on tehnyt oman valituksensa, jos-
sa vedotaan kuntaliitossopimuksen 
lainvastaiseen määräaikaan ja heik-
koon tiedottamiseen. Asian käsit-
telyn hallinto-oikeudessa ennakoi-
daan kestävän kuusi kuukautta, mi-
kä tuo melkoisesti mutkia matkaan 
Kurikan ja Jurvan yhteenliittäjille.

Mutkat suoriksi

Saarakkala vetoaa valituksessaan 
siihen, että kuntalain 27 ja 29 § ei-
vät toteutuneet Kurikan ja Jurvan 
kuntaliitosprosessissa, koska Ku-
rikka lopetti kuntaliitosneuvot-
telut Jurvan kanssa 7.5.2007 eikä 
aloittanut niitä enää sen jälkeen 
uudestaan. 20.8.2007 Kurikka il-
moitti sisäministeriöön, ettei se 
suunnittele kuntaliitoksia, vaan 
vastaa Paras-hankkeeseen sosi-
aali- ja terveydenhuollon liikelai-

toskuntayhtymällä, joka oli perus-
tettu yhdessä Jalasjärven ja Ilma-
joen kanssa 7.5.2007. Jurva taas 
neuvotteli Ilmajoen kanssa kunta-
liitoksesta 3.12.2007 asti. 

Kurikkalaiset saivat tietää ilman 
valtuuston lupaa käynnistetyistä 
uusista kuntaliitosneuvotteluista 
vasta alle 25 päivää ennen päätök-
sentekoa, mikä ei valtuuston enem-
mistön mielestä mahdollistanut 
esim. kansanäänestysaloitteen lä-
pimenoa valtuustossa, koska aloit-
teesta on päätettävä 60 päivää en-
nen sen järjestämistä. Valtuustos-
sa 8.1.2007 päätettyä kuntalaisky-
selyäkään ei koskaan järjestetty ja 
uuden sopimuksen sisällöstä tiedo-
tettiin kuntalaisia vain viikkoa en-
nen päätöksentekoa. Itse hallinnon 
ja palveluiden järjestämissopimus 
on kuntaliitoksessa viiden vuoden 
ajan voimassa, mutta kuntajakolaki 
mahdollistaa kyseisen sopimuksen 
vain kolmeksi vuodeksi. Näin ollen 
sopimuskin on lainvastainen.

Kuntaliitoksen takuumiehet

Kurikan kaupunginjohtaja Kim-
mo Jarva on kuitenkin todennut, 
että mm. Seinäjoella on tehty so-

pimukset viideksi vuodeksi, mutta 
jättää mainitsematta, että kahden 
vuoden jatkosopimus on tehty ju-
ridisesti oikein eli se on tehty eril-
lisenä. Lisäksi on huomioitava, että 
sopimus on aina laillinen, jos siitä 
ei määräaikaan mennessä valiteta 
toisin kuin Kurikassa on nyt tehty.

Tiedottamisesta kaupungin-
johtaja Jarva on todennut yks-
kantaan, että kaupunki saa it-
se päättää, miten se asioista tie-
dottaa. Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja ja Juha Miedon avus-
taja, grynderi Matti Ollila taas on 
ilmoittanut mm. Eteläpohjanmaa-
lehdessä, että tarkoituksenmukai-
suus on poliittisessa päätöksente-
ossa laillisuutta tärkeämpää. Nyt 
Kurikassa ihmetelläänkin, mah-
taako Kurikassa ollut tehty enem-
mänkin lainvastaisia päätöksiä.

Ylimielistä puhetta 
valtuustossa

Saarakkala mainitsee valituk-
sessaan myös, että puheenjohta-
ja Ollilan valtuuston kokoukses-
sa 27.12.2007 käyttämä vahvas-
ti kuntaliitoksen puolesta kan-
taa ottanut puheenvuoro kunta-

Kurikan ja Jurvan kuntaliitospäätös hallinto-oikeuteen

Uudenmaan piiritoimikunnan kokouksessa keskusteltiin tulevis-
ta kunnallisvaaleista. Pääpaino on nyt niissä. Tavoitteena olisi löy-
tää hyviä, aktiivisia ehdokkaita tuleviin kuntavaaleihin. Hyviä eh-
dokkaita onkin jo löytynyt, ja yhteydenottoja ehdokkaiksi halua-
vilta tulee kaiken aikaa.

Piiritoimikunnan tavoitteena on saada perustettua uusia paikal-
lisyhdistyksiä niihin kuntiin, joissa puolueen kannatus on jo olemas-
sa tai vasta oraalla. Kohdekuntia on 12. Hyvinkää, Karkkila, Kera-
va, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Si-
poo, Tuusula ja Vihti. Voimavarat keskitetään näihin kuntiin, mutta 
myös muiden kuntien asukkaita yritetään aktivoida.

Toisena keinona lisätä perussuomalaisten jäsenien määrää ja kan-
natusta on vanhojen Smp:läisten yhdistysten muutosprosessi Perus-
suomalaisiksi yhdistyksiksi.

Tällä hetkellä Uudellamaalla on kolme paikallisyhdistystä: Van-
taalla, Espoossa ja Järvenpäässä. Puheenjohtaja Pietari Jääskeläi-
nen luotsasi piirille keskeisen ajatuksen kuntavaaleista: viime vaa-
leissa äänioikeutensa käyttämättä jättäneet pitäisi saada vaaliuur-
nille. Uudenmaan piiritoimikunta päätti myös käynnistää piirin ko-
tisivujen suunnittelemisen ja tekemisen.

Kokouksessa käytiin myös läpi Vantaan Perussuomalaisten jär-
jestämää tilaisuutta Vantaan Myyrmäen joulumarkkinoille. Sieltä 
löytyi muun muassa neljä uutta jäsentä. Markkinoilla tehdyn kan-
salaiskyselyn mukaan saatiin selville myös seuraavaa: Perussuoma-
laisten toimintaa pidetään hyvänä (48%), ja Perussuomalaisia voi-
si äänestää jopa 72% kyselyyn osallistuneista.

Näin nähden Perussuomalaisten kannatus Uudellamaalla on kas-
vusuuntainen. Kansalaiset pitivät tärkeänä viedä eteenpäin lasten, 
vanhusten ja eläkeläisten asioita. Myös terveyspalvelut säilyvät ih-
misille tärkeinä asioina, kansa viestittää.

Uudenmaan Piiritoimikunnan järjestäytymiskokous oli 12.12.2007. 
Silloin valittiin Uudenmaan piirisihteeriksi Arja Juvonen Espoos-
ta, Uudenmaan piirin varapuheenjohtajiksi Jarkko Korpi, Espoos-
ta, Arja Niemelä, Vantaalta ja Jarko Jokinen, Lohjalta. Rahaston-
hoitajaksi valittiin Juha Malmi, Vantaalta. Piirin puheenjohtajana 
toimii Pietari Jääskeläinen, Vantaalta.

Uudenmaan piiri
keskittyy vaaleihin

Perussuomalaiset osall istui-
vat Myyrmäen joulumarkkinoil-
le 15.12.2007. Osallistumisesta ti-
laisuuteen ilmoitettiin etukäteen 
Vantaan Sanomissa. Ilmoitukses-
sa mainittiin puheenjohtaja Soinin 
kuvalla varustettuna ne keskeisim-
mät asiat, joihin Perussuomalaiset 
haluavat Vantaalla parannusta.

Perussuomalaisilla oli markki-
noilla oma teltta, jossa oli tarjolla 
glögiä, pipareita, makeisia, ps-tuli-
tikkuja sekä mahdollisuus osallistua 
Tallinnan risteilyn arvontaan. Teltal-
lamme kävi arviolta 300-500 kansa-
laista, joista moni oli nähnyt lehti-
ilmoituksen ja tuli keskustelemaan 
konkreettisista asioista. Perussuo-
malainen-lehti teki kauppansa.

Uusia vantaalaisia jäseniä saa-
tiin tilaisuudessa neljä kappalet-
ta (eli yli kymmenen prosentin li-
säys Vantaalla!). Lisäksi arvonnan 
yhteydessä järjestetyssä kyselys-

sä seitsemän henkilöä ilmoitti ole-
vansa kiinnostunut osallistumaan 
Perussuomalaisten toimintaan, ja 
jopa viisi oli kiinnostunut ehdok-
kuudesta kunnallisvaaleissa. Hei-
hin tullaan olemaan yhteydessä 
puheenjohtajan toimesta. Ristei-
lyn voitti Arja Niemelän taikakä-
den avulla naishenkilö, joka on 
kiinnostunut osallistumaan puo-
lueen toimintaan sekä asettumaan 
ehdolle vaaleissa.

Tilaisuudessa tehtyjä 
huomioita:

- Suuri enemmistö oli vanhempia 
ihmisiä, nuorempia ei juuri lain-
kaan.
- Eniten keskustelua aiheutti huo-
li ja epävarmuus tulevaisuudesta, 
kyllästyminen nykypoliitikkoihin, 
politikointiin ja hyvinvointiyhteis-
kunnan alasajoon.

- Monet pitivät Perussuomalaisia 
ainoana ja kansantajuisena vaih-
toehtona nykymenolle.
- Paikka ei ollut paras mahdolli-
nen, mutta siihen on ehkä vaikea 
vaikuttaa. Jatkossa täytyy saada nä-
kyvyyttä ja tavoitettavuutta viirien, 
lippujen avulla ja siten, että jalkau-
dutaan tilaisuuksissa laajemmalle 
alueelle esitteiden ja lehtien kera.

Päivän aikana mukana olivat 
seuraavat Vantaan ja Espoon pe-
russuomalaiset: Petri Falzon, Ar-
ja Juvonen, Pietari Jääskeläinen, 
Jarkko Korpi, Teemu Lahtinen, 
Pauli Artturi Luttinen, Juha Mal-
mi, Arja Niemelä, Teijo Petäjäjär-
vi, Kalle Ylimutka ja Timo Soini.

Perussuomalaiset
Myyrmäen joulumarkkinoilla

Risteilyarvonnan yhteydessä 
järjestetyn kyselyn tulokset:

1. Minkä arvosanan annat Timo 
Soinin johtaman Perussuomalai-
set ry:n toiminnalle?
Erittäin hyvä 37%
Hyvä 48%
Tyydyttävä 12%
Huono 0%
Eos 3% 

2. Voisitko harkita äänestäväsi Pe-
russuomalaisia?
Kyllä 72%, En 11%, Eos 17%

3. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, 
joita Perussuomalaisten pitäisi 
Vantaalla edistää?
Erityisesti mainittiin lasten ja van-
husten hyvinvointi, eläkeläisten 
asiat ja terveyspalvelut.

liitospykälän jälkeen kokouksen 
yhä ollessa käynnissä oli muoto-
virhe, koska valtuutetuilla ei ol-
lut enää mahdollisuutta vasta-
ta puheenvuoroon. Ollila julisti 
innoissaan, että päätöksessä oli 
kyse mm. henkisen älyn voitos-
ta. Kuntaliiton mukaan kysees-
sä on muotovirhe, tai niin aina-
kin kuntaliitto totesi, kun Kuor-
taneella ilmeni vastaavanlainen 
puheenvuoro joulukuussa 2007. 
Kuntaliitto on kuitenkin vahvas-
ti poliittinen kuntien, ei kuntalai-
sen, edunvalvoja, joten jos asiasta 
kysyttäisiin kuntaliitosta nyt, voi-
si vastaus olla hyvinkin erilainen. 
Perussuomalaisilla ei kuntaliitos-
sa ole minkäänlaista edustusta, 
toisin kuin muilla puolueilla.

Kovat panokset pöydässä 
– miten käy?

Nyt Kurikassa, jossa valtaosa kun-
talaisista vastustaa kuntaliitosta 
Jurvan kanssa, on kuitenkin siis he-
rännyt pieni toivon kipinä siitä, et-
tä oikeus saattaa sittenkin toteutua. 
Aika näyttää tuulettiko Jorma Ol-
lilan Matti-serkku missionsa läpi-
menoa liian aikaisin. Saarakkala on 

vienyt Kurikan kaupungin hallinto-
oikeuteen kerran aiemminkin, kun 
kaupunginhallitus ei osannut valita 
lainmukaisia vaalilautakuntia oikai-
suvaatimuksesta huolimatta. Kau-
punginhallituksessa asioiden esitte-
lijänä toimii kaupunginjohtaja Jar-
va. Saa nähdä, onko Aran pääjohta-
jaksikin viime vuonna hakenut Jar-
va sittemmin ottanut lakiasioista 
tarkemmin selkoa. Syytä varmasti 
olisi, sillä nuoren virkamiehen an-
sioluettelossa useampi hävitty oike-
usprosessi voi olla melkoinen este 
”uralla etenemiselle”.

Kova uhkapeli valtapuolueen 
ja kaupunginjohtajan taholta ta-
kaavat, että Kurikassa tullaan nä-
kemään varmasti värikkäät kun-
nallisvaalit. Aikoinaan keskustan 
kunnallisvaaliehdokkaanakin ol-
lut mutta valitsematta jäänyt Juha 
Mieto on toistaiseksi ollut kunta-
politiikasta suu supussa. Taitaakin 
olla parempi Juhan puhua vain lii-
kunnan ilosta, halonhakkuusta ja 
menneestä hiihtourastaan kuin ot-
taa kantaa asioihin, joista politii-
kassa eli yhteisten asioiden hoita-
misessa on lopulta kyse.

Vesa-Matti Saarakkala
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Järjestötoiminta

Oulun piirin kokoontui
Vuoden 2007 syyskokouksessa Perussuomalaisten Ou-
lun piirin puheenjohtajaksi valittiin Ahti Moilanen Uta-
järveltä. Muhoksen kokouksessa jatkettiin piirin joh-
tohenkilöiden valintoja. 1. varapuheenjohtajaksi Aimo 
Remes, Kärsämäki; 2. varapuheenjohtaja Esko Sikkilä, 
Siikajoki; piirisihteeri Paula Juka, Muhos ja talouden-
hoitaja Marko Turpeenoja, Raahe.

Oulun piirin julkilausumat 20.1.2008:

Kemijärven sellutehtaan kohtalo?

Kemijärven sellutehtaan lopettaminen ei voi olla ve-
ronmaksajien kannalta katsottuna oikeutettua. Mik-
si me suomalaiset joudumme veronmaksajina maksa-
maan siitä, että Stora Enson ulkomaan tehdaskaupat 
eivät ole onnistuneita? Mikäli tuotanto jossakin yksi-
kössä on tappiollista, niin sen yksikön lopettaminen on 
silloin oikeutettu.

Me perussuomalaiset vastustamme Kemijärven sellu-
tehtaasta tehtyä lakkauttamispäätöstä. Lopullisen rat-
kaisun tekemiseksi on selvitettävä seuraavaa; onko ko-
ko Pohjois-Suomi tarkoituksellisesti saatava ”naturaan” 
jolla turvataan asutuksen keskittäminen kasvukeskuk-
siin? Onko puun kantohinta liian korkea, työvoimakus-
tannukset jne? Onko valtion omistajaohjaus ollut riittä-
vää? Millainen tulee olemaan EU:n rooli yritysten lak-
kauttamisten yhteydessä? Tarjoaako EU mukavuuden 
tilalle ryysyt meidän päällemme?

Katoaako luonnonkala ruokapöydästä?

Kannamme huolta valtioneuvoston asetuksesta, kos-
kien lohenkalastuksen rajoituksesta Pohjanlahdella ja 
Perämerellä. Asetus voimaan tullessaan kieltää kaiken 
verkkopyynnin, joiden yhteispituus on yli 180 metriä, 
eli kuusi verkkoa ruokakuntaa kohti, koskien siikaa ah-
venta, haukea, jne.

Asetus koskee myös kotikalastajia sekä kolmea ka-
lastusaluetta. Suurin osa kalasta on näiden pyytämää 
ja jokaisen suomalaisen ruokapöydässä. Perussuoma-
laisten mielestä edellä esitetty lakimuutos tulee hylä-
tä, koska sillä tuhotaan monen kalastusyksikön toimin-
taedellytykset.

Onko tarkoituksena turvata norjalaisten kassilohien 
tuotannon lisääminen, sillä tietojen mukaan norjalai-
set lisäävät lohen kasvatusta kymmeniä miljoonia ki-
loja? Tuhotaanko näillä lakimuutoksilla myös luonnol-
liset kalakannat? Halutaanko todella säätää Suomes-
sa lakeja, jotka vaikeuttavat entuudestaan PK-yritys-
ten toimintaa?

Seinäjoen 
Perussuomalaisten 

tapaaminen

Seinäjoen Seudun Perussuomalaisten takka-, sauna-, tapaa-
mis- ja keskustelutilaisuus kunnallisvaalien merkeissä Pe-
räseinäjoen Kalajärven mökillä (Rantatie) 16.2.2008 alka-
en kello 13.00.

Tervetuloa saunomaan ja keskustelemaan nyt ajankoh-
taisista asioista. Ohjelmassa myös makkaran paistoa ym. 
tarjoilua. Kaikki kutsutaan ilman erotusta tulemaan mu-
kaan kaukaakin.

Etelä-Savon piiri 
valmistautuu vaaleihin

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri on huolissaan kuntien ta-
louden kehityksestä. Piiri katsoo hallituksen olevan osasyylli-
nen verojen korotuspaineisiin ja kaipaa lisää valtionapuja.

Piiri valmistautuu syksyn kunnallisvaaleihin tavoittee-
naan saada ehdokaslistat mahdollisimman moneen Etelä-
Savon kuntaan.

Piiritoimikunta jatkaa puheenjohtaja Erkki Rakkolai-
sen johdolla. Varapuheenjohtajiksi valittiin Pekka Leski-
nen Kangasniemeltä, Jarmo Tonteri Pertunmaalta ja Sal-
me Vehviläinen Mikkelistä

Piirisihteeriksi ja samalla vaalipäälliköksi Ismo Juottonen 
Mikkelistä. Piirin taloudenhoitajana jatkaa Markku Pöyry 
Pertunmaalta.

Piiritoimikuntaan kuuluvat Timo Hirvonen, Inka Svahn 
ja Teuvo Vahvaselkä Mikkelistä. Juha Lyytikäinen Heinäve-
deltä. Pertti Saarenniemi Rantasalmelta. Aili Siitonen Kan-
gasniemeltä ja Hannu Paukkonen Savonlinnasta.

Lahden
Perussuomalaiset ry. 
kokousti 14.1.2008

Lahden Perussuomalaiset kannattavat 
ministeri Hyssälän ehdotusta sairaaloiden ja 
terveyskeskusten yksityisestä iltakäytöstä

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän ehdotus sairaaloi-
den ja terveyskeskusten  avaamisesta yksityisten ter-
veyspalvelujen käyttöön iltaisin on kannatettavaa. Tä-
hän tähtäävä yksityispalveluiden Kela-korvausmuutos 
on saatava aikaan viipymättä.

Keskussairaaloiden hallinnon byrokratiasta johtuva 
leikkaussalien ja muiden hoitopalvelujen heikko teho 
on ollut ongelma myös Lahdessa. Näin on muodostunut 
hallinnollisia jonoja, jotka ovat viivästyttäneet potilaiden 
pääsyä hoitoon. Hallintojonot ovat myös ruokkineet li-
sää ongelmia ja kasvattaneet tuntuvasti kustannuksia.

Tähän asti tehdyt tehostamistoimet ovat olleet lyhyitä 
projekteja tai korjaustoimia, joiden vaikutus ei ole Pe-
russuomalaisten mielestä riittäviä. Ne ovat tuoneet lii-
an pieniä parannuksia. 

Lahden on tehostettava terveyspalveluitaan siirtämäl-
lä hallinnon tehtäviä lääkäritasolta hallinnon ja talou-
den ammattilaisille. Lahden Perussuomalaiset vaativat 
lainmuutoksia, joilla vanhentunut hallintolääkärijärjes-
telmä romutetaan ja hallinnolliseen johtoon voidaan ni-
mittää hallintoalan ammattilaisia. Liikkeenjohdollisuus 
tuo lisää tehoa ja tulosvastuuta. 

Terveyskeskusten osastojen päätösvaltaa on lisättä-
vä. Keskusjohtoisuutta on vähennettävä, jotta vältytään 
toimintaa hidastavilta ylimääräisiltä hyväksymislausun-
noilta, joilla ei ole käytännön merkitystä. Hoitopäätök-
set on tehtävä kohteella.

Lahden alatorin
rakentaminen torjuttava

Lahden alatorille suunnitellaan yhtenä vaihtoehtona tii-
vistä liikerakentamista. Tämä merkitsee yhden keskus-
tan puistoalueen täyttä tuhoamista. 

Palveluiden saatavuuden kannalta alatorin rakentami-
selle ei ole mitään tarvetta. Rakentaminen on lähtenyt 
liikkeelle rakennusliikkeiden halusta saada keskustasta 
tontistoa haltuunsa omaa rakennustoimintaansa varten. 

Alatorin ulkoasu on saatu kuntoon ja sen hävittämi-
nen merkitsisi verorahojen tuhlausta. Alueen järjestyk-
senvalvonta ei saa olla rakentamisen pontimena. Jos täs-
tä lähdetään, niin silloin kaupungin kaikki puistot ja au-
kiot on rakennettava täyteen. Järjestysongelmiin on pa-
rempia ratkaisuja. Poliisi ja vartiointipalveluyritykset 
on tätä varten.

Alatorilla on jo pienimuotoinen yleisötilaisuusaukio. 
Lahden Perussuomalaisten mielestä se on nyt aika ot-
taa todelliseen käyttöön. 

Viereiselle kauppatorille tehtiin isolla rahalla kallis, 
teknisesti kelvoton ja hankalasti purettava ja koottava 
Sinisiipi-ohjelmalava. Sen purkamis- ja kokoamiskulut 
olivat mittavat. Nyt tämä ratkaisu on tuhottu ja rahat 
menneet osittain hukkaan. 

Alatorille tulee siirtää pienimuotoisemmat tapahtu-
mat ja hankkia sinne joko pysyvä tai helposti paikalle 
tuotava ohjelmalava teknisine palveluineen. Näin mo-
nipuolistetaan alatorin käyttöä sen alkuperäisen hen-
gen mukaisesti.

Lautamiehet säilytettävä

Lautamiesten vähentäminen kihlakunnanoikeuksien is-
tunnoissa on tuomittavaa. Oikeusvaltaa ollaan jälleen pa-
lauttamassa virkamiehille kansanvallan kustannuksella.

Lautamiehet tuovat oikeuden päätöksiin tervettä nä-
kökulmaa leipääntyneiden virkamiesten joukkoon. 

Lautamiesten aiheuttama kustannuslisä oikeudenis-
tuntojen hintoihin on suhteellisen vähäinen. Korke-
at kustannukset aiheutuvat koneiston virkavaltaisuu-
desta ja jähmettyneisyydestä. Oikeusistuimet kaipaa-
vat uudistuksia, mutta se ei saa tapahtua kansanvaltaa 
kaventamalla.

Lahden Perussuomalaiset 
ry:n hallitus vuonna 2008

Puheenjohtaja: Paavo Rautkoski, Lahti.
Varapuheenjohtaja: Rami Lehto, Lahti
Rahastonhoitaja: Toni Siira, Lahti
Tiedottaja- järjestösihteeri (kutsuttu): Lasse Koskinen, Lahti
Muut jäsenet: Reijo Skippari (Lahti), Harri Nieminen, 
(Lahti), Pentti Huttunen, (Lahti). Varajäsen: Matti Tarvai-
nen (Lahti)

Tervetuloa Kuopioon 
tapaamaan 

Perussuomalaisia nuoria!

Tapaamme Perussuomalaisten Nuorten hallituksen 
kokouksen jälkeen lauantaina 16.2. kello 18.00. Tapaa-
mispaikka on Kuopion torin reunassa, Sokoksen edes-
sä osoitteessa Haapaniemenkatu 24-26, josta siirrymme 
yhdessä syömään nuorisojärjestön tarjoamaa illallista.

Syömisen jälkeen aloitamme tutustumisen paikalli-
seen yöelämään paikallisten nuorten opastuksella. Il-
lanvietto ja mahdolliset majoituskustannukset ovat il-
lallista lukuun ottamatta omakustanteisia.

Tervetuloa!

Lisätietoja
Antti Rantakokko, 050-308 8499 tai
Antti Valpas, 050-561 4334

Äänestä Kainuun 
Osuuskaupan vaaleissa!

Perussuomalaiset ovat mukana Osuuskauppa Maakunnan 
edustajiston vaaleissa Kainuussa omalla listalla. Ehdokas-
listalla on kahdeksan ehdokasta. Vaalit ovat maaliskuun al-
kupuolella, ja ne toimitetaan postiäänestyksenä.

Luttinen jatkaa 
lähiradiossa

Piippolan poika Pauli Artturi Luttinen (kirjailija, filosofi) 
on äänessä Helsingin Lähiradiossa (100,3 Mhz) joka neljäs 
keskiviikko klo 19.00-19.30. Seuraava esitys on 20.2., siitä 
eteenpäin jatketaan toistaiseksi.

Pauli on muistellut menneitä ja kertonut elämästään jo 
kaksi vuotta. Jatkossa puhutaan vaikka mitä asiaa...Ohjel-
masta on aina maininta sen päivän Helsingin Sanomissa. 
Paulin kotisivut ovat osoitteessa: www.pauliartturi.net.
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EU:lla hyvä ehdotus 
maatalousagendasta

Maailmahan ei tarvitse Suomen uusia hehtaarinavetoita vaan 
suunnanmuutosta maatalouspolitiikassa, jota Kalevi Hemilä tai 
Esa Härmälä eivät kannata.

Juha Antinkaapo, Tervola
(Julkaistu mm. Helsingin Sanomissa 24.1.1998

Joutsenlahdesta kirkkoherra
Perussuomalaisten Satakunnan piirin piirisihteeri, entinen kan-
sanedustaja Anssi Joutsenlahti on valittu Jämijärven kirkkoher-
raksi 1.7.1998 alkaen.

Tutkimuspyyntö  
Ekokemin päästöistä

Teknikko, Perussuomalaisten Etelä-Hämeen piirin pu-
heenjohtaja Johannes Hannukkala on 4.2.1998 tehnyt 
valtakunnansyyttäjälle tutkimus ja toimenpidepyynnön 
ongelmajätelaitos Ekokemin toiminnasta.

Johannes Hannukkala epäilee Ekokemin päästäneen 
maahan pohjavesiä pilannutta myrkkyä.

Nuorallatanssijan jalka horjah-
taa ja hän putoaa. Vaikka hän 
on harjoitellut sadat kerrat, 
vaikka hän on varma itsestään. 
Katsomo kohahtaa. Alhaalla 
odottaa kuitenkin turvaverk-
ko, ottaa tanssijan vastaan. 
Putoaminen pelottaa, mutta 
verkko ei petä eikä repeä, hän 
ei putoa maahan saakka. Puto-
amisen jälkeen on vain kootta-
va itsensä ja yritettävä uudes-
taan. Noustava.

Entä jos minä horjahdan 
omalta elämännuoraltani? 
Teen virheen, arvioin väärin, 
menetän tasapainoni, epäon-
nistun... Mikä on minun tur-
vaverkkoni? Elämässä sitä 
koittaa tasapainoilla perheen, 
työn, ystävien ja muiden asioi-
den keskellä. Tulee tehtyä vir-
heitä. Olen pudonnut nuoralta 
monta kertaa. Kokenut oman 
riittämättömyyteni. On myös 
tilanteita, jotka eivät minusta 
johdu, mutta jotka minua hor-
juttavat. Vievät tasapainon. 
Olen ajatellut, että minun tur-
vaverkkoni ovat läheiset ihmi-
set, usko, seurakunta. Ne, joi-
hin voin oikeasti luottaa.

Minua on koskettanut pal-
jon sellainen pyyteetön apu, 
jota olen saanut viime aikoina 
kohdata. Lasten koulukaverei-
den vanhemmat ovat ottaneet 
poikiani hoitoon koulun jäl-
keen ja syyslomalla, ilman mi-
tään ajatusta vastapalvelukses-
ta - vieläpä mielellään. Halu-
an että meille ovat lasten ystä-
vät aina tervetulleita ja on ol-
lut koskettavaa huomata, että 

Nuorallatanssija

meidänkin lapset ovat niin ky-
syttyjä ystävien keskellä. Jos äiti-
nä jostakin iloitsee, niin siitä että 
lapsilla on asiat hyvin ja he ovat 
tervetulleita ystäviensä koteihin. 
Koskaan ei ole liikaa niitä aikui-
sia, jotka pitävät huolta lapsista – 
toistenkin. 

Minua on myös liikuttanut, kun 
hyvä ystävä on halunnut kuunnel-
la elämännuorani solmuja ja kun 
siskoni on niin monta kertaa ollut 
tukena ja antanut viisaita neuvo-
ja. Kun mieheni on halannut mi-
nua ja sanonut, että kyllä kaikes-
ta selvitään.

Arjessa eri tahojen kanssa olen 
saanut kokea joustamista ja hy-
vää palvelua, inhimillisyyttä ja 
ymmärrystä. Olen saanut kuulla 
kannustavia sanoja monilta, tun-
temattomiltakin ihmisiltä.

Ja suuri tukiverkko on ollut, 
kun on ollut vaikeita paikkoja ja 
on voinut pyytää ystäviä rukoile-
maan. Siitä on rakentunut nope-

asti eri seurakuntien ja usko-
vien ystävien yhdessä rakenta-
ma suojaverkko joka on hei-
tetty ylös kohti Jumalaa. Kun 
taivas auttaa, maalliset asiat 
ovat pieniä. 

Olen saanut ymmärtää mitä 
on armo. Se, että en oikeasti 
ansaitsisi, mutta saan silti. Se, 
että minua rakastetaan vaik-
ka olen kaukana täydellisestä. 
Olen saanut huolenpitoa, ym-
märrystä, rakkautta. On niitä 
käsiä jotka kantavat, se tur-
vaverkko johon on turvallista 
pudottautua silloin kun omat 
taidot ja voimat eivät riitä. 

Sitä muistaa jotkut sanat ai-
na. Jotkut ihmiset, jotka pitä-
vät kiinni silloinkin kun olen 
rasittava ja kohtuuton. Silloin-
kin, kun minusta tuntuu, että 
olen surkea ihminen ja uskova. 
Jos tätä verkkoa ei olisi, en sel-
viäisi. Siihen on voinut pudo-
ta. Vaikka haluaisin olla hyvä 
nuorallatanssija, tanssija, joka 
ei  tee virheitä - olen joutunut 
nuorallani nöyrtymään. Olen 
joutunut huutamaan, että nyt 
putoan, ottakaa vastaan. Aut-
takaa minua, nyt en jaksa.

Anna sinäkin verkon raken-
tua. Turvaverkon. Ota vastaan 
se apu, mitä tarvitset. Ota vas-
taan rakkaus ja ystävyys ja Ju-
malan antama apu. Tällainen 
turvaverkko ei petä silloin-
kaan kun omat voimasi pettä-
vät. Silloinkaan, kun nuoralla-
tanssijan askel astuu harhaan.

Anne Kukkonen

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Ihmettelemme valtiosihteeri Jouni 
Lindin ja kalatalousylitarkastaja 
Orian Bondestamin kantaa ja nä-
kemystä yllä olevaan asiaan. Me, 
jotka asumme Perämeren ranni-
kolla tiedämme, että lohi nousee 
ns. ”keskimerta” ylös pohjoiseen 
ja tulee rannikkoa pitkin alas. Täs-
tä johtuen täällä laitetaan rysät 
pohjoiselta ottaviksi, eli pyydäm-
me täällä ns. paluulohia. Ongelma 
ei ole siis rannikkokalastuksessa, 
vaan jossain muualla. Muun mu-
assa Merenkurkussa manttaali- 
osuudet yltävät huomattavasti pi-
demmälle merelle kuin Peräme-
ren rannikon kalastajilla.

Asetuksessa kiellettäisiin:

1. yli 1,5 m korkea isorysä
2. nuotta ja trooli
3. yli 250:nen koukun pitkäsiima
4. yli 180 m. pitkät verkot
 ruokakuntaa kohti

Tämän asetuksen mukana me-
nee kyllä lapsi pesuveden muka-
na. Tämä 180 metrin sääntö tulee 
koskemaan siian ja myös muiden 
kalojen pyyntiä valtion vesialueil-
la. Tällä verkkomäärällä, Peräme-
ren olosuhteissa, ei tulla saamaan 
edes ruokakaloja. Kuka korvaa 
erään arvion mukaan noin 11 000 
:lle kalastajarekisterissä olevalle 
puoliammattilaiselle sekä kotitar-
vekalastajalle jopa kymmenien tu-
hansien eurojen investoinnit pyy-
dyksiin ja veneisiin niiden lojuessa 
käyttämättöminä satamissa? Eikö 
vapaa yrittäminen ole enää valtio-
vallan suojeluksessa? Onko unoh-
dettu, että täällä rannikolla kalas-
tus on ollut kautta aikojen maata-
louden liitännäiselinkeino?

Ihmettelemme myös valtioval-
lan poukkoilevaa politiikkaa täs-

sä asiassa. Kaikki Perämeren ran-
nikkokunnat ovat sitoutuneet ke-
hittämään kalastusta rannikko-
kuntien elinkeinona. Nyt tämä 
edellä mainittu asetus vesittää 
ja tuhoaa kehitysmahdollisuudet 
tällä alueella. Kuka korvaa osa-
kaskuntien kymmenien vuosien 
aikana tekemät siianpoikasten 
istutukset, joiden tarkoitus on ol-
lut turvata kalastusmahdollisuus 
tuleville sukupolville? Perämeren 
kalastusosuuskunnat ovat teh-
neet tätä vapaaehtoistyötä jopa 
40 vuotta, joka vuosi. Vain muu-
tama prosentti näistä istukkaista 
palaa takaisin Perämerelle istut-
tajiensa iloksi. Suurin osa näistä 
kaloista pyydetään Merenkurkun 
eteläpuolella.

Sopii miettiä miten käynee-
kään, kun kalasuksesta tuleekin 
harvojen herkkua. Talkoohenki 
ja vapaaehtoistyö taitaa kärsiä 
inflaation, jos istutusten tuloksis-
ta saakin nauttia vain muutama 
valittu kalastaja. Voi siinä käydä 
niinkin, että myös ammattikalas-
tajan leipä käy kapeaksi, jos istu-
tukset loppuvat.

Mitä tapahtuu jos esimerkik-
si puoliammattilaiset katoa-
vat markkinoilta? Iso osa kala-
kauppiaiden kotimaisesta kalas-
ta on puoliammattilaisten pyytä-
mää. Eli tästä seuraa se, että ka-
lakauppiaiden ammattikuntana 
pienenee, tai he alkavat enene-
vissä määrin myydä ulkomaista 
kalaa, ja kotimaisesta kalasta tu-
lee harvojen herkkua. Myös ve-
neenrakentajien työtilanne tulee 
vaikeutumaan, samoin kuin myös 
kalastusvälineiden myyjien ja toi-
mittajien tilanne.

Esko Sikkilä
Siikajoki

Valtioneuvoston asetus 
lohenkalastuksen rajoituksista 
Pohjanlahdella ja Simojoella
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 Vetovoimaa 
kuntarajoja poistamalla?

Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Keski-Suomessa ollaan rakenta-
massa Suur-Jyväskylää kaupun-
gin, maalaiskunnan ja Korpilah-
den kuntaliitoksella; liitoksessa 
syntyisi n. 130.000 asukkaan ”ve-
tovoimainen kuntakeskus”. Noin 
ainakin liitoksen tarpeellisuutta 
perustellaan. Kaupungissa asuisi 
noin puolet Keski-Suomen väes-
töstä - samoilla paikoilla kuin en-
nen kuntarajojen poistamista.

Jyväskylän kesto-ongelmaa - 
”kylä keskellä laajaa köyhää maa-
kuntaa” - kuntarajojen poistami-
nen ei ratkaise. Eivät yritykset si-
joituspaikkapäätöksiä tehdessään 
tai työvoimaa palkatessaan kun-
tarajoja tuijota, ne katsovat toi-
minta-aluettaan laajempina ko-
konaisuuksina. Kuntarajoilla ei 

ole merkitystä markkinoinnissa-
kaan; ne eivät ole tullirajoja eikä 
niillä kysytä passia.

Jos/kun puhutaan Jyväskylästä 
maakunnan veturina, niin tosiasi-
allisesti se onkin imenyt resurssinsa 
ympäröivästä maakunnasta. Viimei-
sen 20 vuoden aikana Keski-Suo-
messa vain Jyväskylän seutukunta 
on kasvanut, muut ovat olleet me-
nettäjiä. Viime vuosina Jyväskylän 
seudunkin kasvu on hiipunut; ko-
konaisia tuotantolaitoksia on näil-
täkin kunnailta globalisoitu; mikä 
maan rajojen ulkopuolelle, mikä 
muuten vaan lopetettu.

Tuolla tiellä ei voida loputto-
miin jatkaa. Turha sen jälkeen on 
veturinkaan puhista ja puhkua, 
kun uutta polttoainetta omista 

vaunuista ei ole enää ottaa. On-
gelma ei ole yksinomaan Keski-
Suomen, vastaava keskittyminen 
on tapahtunut ja tapahtumassa 
muissakin maakunnissa.

Ympäristökunnat tekevät tun-
tuvan investoinnin lastensa hoi-
toon ja kouluttamiseen; korvaus 
siitä saadaan aikanaan verotulo-
jen muodossa. Tai saataisiin, jos 
maakunnan keskus ei kahmisi nii-
tä itselleen. Tuo subventio huomi-
oiden ympäristökunnat ovat pär-
jänneet taloudellisesti tilastojakin 
paremmin, keskuskaupungit saa-
vana osapuolena paljon kuviteltu-
akin kehnommin.

Nurkkakuntainen valtapoliitti-
nen kähmintä ja ”heti-mulle-kaik-
ki-tänne-nyt” -kiukuttelu on lope-

tettava ja ryhdyttävä tavoittele-
maan yhteistä etua. Pitkässä juok-
sussa on Jyväskylänkin etu, että 
koko maakunta vaurastuu. Pelkillä 
imagokampajoilla sitä puutetta ei 
voi korvata. Resursseja on saatava 
maakunnan ulkopuolelta, eikä nii-
den tarvitse ainakaan kaikkien si-
joittua Jyväskylään. Mutta houkut-
timena ei voi olla maakunnan kes-
kuskaupungin väestömäärä; siinä 
olemme vain eurooppalaista maa-
laiskaupunkitasoa, vaikka loputkin 
keskisuomalaiset siirrettäisiin Jy-
väskylän rajojen sisäpuolelle. Lä-
hialueillamme pelkästään Pietaris-
sa on asukkaita yhtä paljon, kuin 
koko Suomessa. Vaikka koko Suo-
mi liitettäisiin yhdeksi kunnaksi, ei 
sitä metropoliksi voisi kutsua.

Jyväskylän kauppaliikkeet jo ny-
kyisellään varmistavat, että varalli-
suus valuu maakunnan keskuskun-
taan. Ei sillä ole suurtakaan merki-
tystä, mihin se varallisuus palkka- 
tai liiketuloina alun perin kulkeutui. 
Haittaa ei ole siitäkään, että raha te-
kee laajemmankin kierroksen maa-
kunnan liike-elämässä ennen Jyväs-
kylään päätymistään. Jos setelit sil-
lä reissulla ehkä nuhraantuvatkin, 
vaihtaa Suomen Pankki ne uusiin.

Las Vegas pystyy omalla sel-
viytymisstrategiallaan toimimaan 
keskellä nevadalaista autiomaa-
takin. Toisella strategialla se(kin) 
kuihtuisi nopeasti ympäristönsä 
kaltaiseksi. Las Vegasin mallia ei 
Jyväskylässä tavoiteltane, olisiko-
han se edes laillinen.
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Keskustelu puukuidusta saa uusia muotoja.

Vapaa sana

Ohjeet
Vapaaseen sanaan

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuo-
malainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Hel-
sinki tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuo-
malainen.toimitus@saunalahti.fi.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mu-
kana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaik-
ka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimer-
killä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei 
julkaista.

Miksi esitin Fortumin 
osakkeiden ostoa pörssistä?
Kuten Fortumin hallitukselle ja yhtiökokoukselle osoitta-
massani kirjeessä totesin, olen huolestunut ”isiemme” hank-
kiman kansallisomaisuuden hupuloinnista menneinä vuosi-
na. Haluan, että valtio säilyttää sen varallisuuden, mikä sillä 
on vielä jäljellä omistamissaan yhtiöissä. Vain näin vältymme 
jatkuvasti julkisuudessa olleilta irtisanomisilta ja takaamme 
työpaikat myös muille kuin kallispalkkaisille johtajille.

Mielestäni ei ole oikein, että hyvää tulosta Suomessa te-
kevät yhtiöt, joissa valtio on merkittävällä panostuksel-
la mukana, eivät huolehdi velvoitteistaan työntekijöitään 
kohtaan. Tästä ovat ”hyvinä” huonoina esimerkkeinä teh-
taiden lakkauttamiset ja joukkoirtisanomiset Kuusankos-
kella, Kemijärvellä, Anjalankoskella ja Haminassa. Toisaal-
ta yksityisten kapitalistien keinottelu valtion osakekaupoil-
la (Partek Oy) ei ole mairittelevaa eikä hyväksyttävää.

Suomen porvarillisen hallituksen tulisi ottaa esimerkkiä 
ruotsalaisista kollegoistaan, jotka eivät kauppaa Vatten-
fallin osakkeita. Siellä on ymmärretty mikä on kansallis-
omaisuutta ja mikä ei.

Fortumin yhtiökokous on tulevana aprillipäivänä eli 
1.4.2008. Sen listalla on mm. hallituksen jäsenten valinta, 
joihin vähemmistöosakkaat eli yksityiset osakkeenomis-
tajat eivät voi nimeksikään vaikuttaa. Valtiolla on selkeä 
50,55 prosentin enemmistö yli 50.000 osakkeenomistajan 
joukossa. Hallituksen rivijäsenen kuukausipalkkioksi esi-
tetään 2.950 euroa, varapuheenjohtajan 4.100 euroa ja pu-
heenjohtajan 5.500 euroa/kk. Lisäksi maksetaan joka koko-
uksesta erillinen 600 euron palkkio.

Moni riviosakkeenomistaja ei pääse näihin summiin 
omissa ammateissaan.

Haluan, että Suomen valtio Forum Oyj:n enemmistö-
osakkaana lunastaa itselleen yhtiön osakekannan pörssis-
tä. Menettelyn kustannus on pienosakkeenomistajille mak-
settavasta ylihinnasta (preemio) johtuen 9,5 - 12,0 miljoo-
naa euroa, mutta tulee takaisin ajan myötä mm. vuosittain 
kertyvän osingon muodossa. Maksettava osinko on yli mil-
jardi euroa.

Kauko Tuupainen
Jyväskylä

Perussuomalaiset!
Suomeen pitää perustaa valtiollinen energiayhtiö esim. 
Vapon ja Kemijoki Oy:n pohjalle. Rakennetaan muuta-
ma suurempi ydinvoimala Itä-Suomeen ja pohjoiseen 
turvaamaan sähkön saanti sekä ratkaistaisiin aluepoliit-
tiset ongelmat kerralla. Sähkön vienti tulisi lisäksi. 

Näyttää, että tämä koillis-kaira ainakin tyhjenee en-
nätysvauhtia. Helsinki todella tarvitsee Sipoon alueet 
sosiaalirakentamiseen, kun täällä ruvetaan tavaroita 
pakkaamaan.

Rauno Kallunki

Kaapelitalouksien 
pakkodigitalisointi turhaa

Helmikuun lopulla päättyy kaapelitalouksienkin televisi-
oiden analoginen ohjelmatarjonta. Suomihan on muuten 
tiettävästi ainoa maa, joka on päättänyt pakkodigitalisoi-
da myös kaapeliverkon.

En ymmärrä miksi meidän piti näin tehdä. Mitään pa-
kottavaa tarvettahan siihen ei olisi ollut. Aivan hyvin oli-
si kaapelitalouksille voitu jättää valinnanvara katsoa joko 
analogisia tai digitaalisia lähetyksiä. Esimerkiksi Ruotsis-
sahan näin on tehty.

Antero Tanskanen
Helsinki

Kunnallisvaalit lähestyvät
Eduskuntavaalit 2007 olivat protestivaalit. Kansa halusi 
muutosta, ja SDP menetti kannatustaan. PS otti roiman 
paikkalisäyksen eduskunnassa. Siitä saa kiittää kenttää 
ahkerasta työstä ja Timo Soinia ahkerasta kiertämisestä 
kentän tukena erilaisissa vaalitilaisuuksissa. Keskusta, 
Sdp ja Rkp menettivät yhteensä 142 000 ääntä, kun pe-
russuomalaiset vahvistuivat 68 000 äänellä. Punamulta 
vaihtui sinivihreään hallitukseen.

Keskusta sai vielä niukan enemmistön paikoissa, lisä-
paikoista jäätiin vain muutamien äänien päähän. Perus-
suomalaisten voitto, sekä vasemmiston tappio, oli tär-
keä suuntaus, jolle haetaan jatkoa nyt kunnallisvaaleissa. 
Keskustalla moni konkari keräsi erityisen huonon ää-
nisaaliin, julkkisehdokkaat tosin paikkasivat tilannetta 
monen Keskustan kannattajan jäädessä nukkumaan.

Maakunnissa kytee kapina Keskustan nykylinjaa koh-
taan. Perussuomalaisten hyvä äänisaalis saattaa johtua 
osittain myös tästä. Keskustan huono menestys ja toimet 
nyt keskustavaltaisessa Itä-Lapissa tulee huomioida myös 
vaalityössä. Ainakin Kymenlaaksossa Voikkaan tapaus 
valutti demarien ääniä meidän laariimme. Ne asetelmat 
on nyt pidettävä ja rautaa taottava kun se on kuumaa.

Ehdokkaiden etsitään on nyt panostettava, ainakin 
kaikki eduskuntavaaliehdokkaat on saatava mukaan 
ehdokkaaksi. Lisäksi on tarjottava riittävän helppo ka-
nava ehdokkuudesta kiinnostuneille ilmoittaa haluk-
kuudestaan. Äänestäjille on usein poliittisia tavoitteita 
tärkeämpää, että ehdokkaaseen voi jollain tasolla sa-
maistua, emme kuitenkaan saa unohtaa isänmaallista 
aatettamme ja vähäväkistä kansanosaa. Puolueessam-
me saa olla myös omia mielipiteitä, emme ole ylhäältä 
ohjattuja. Pienenä ja kasvavana puolueena on panostet-
tava laatuun ja sitä kautta uskottavuuteen.

Itse ollessani ehdokkaana ja vieläkin palautetta saa-
dessani, olen yrittänyt pitää mieleni rauhallisena muis-
telemalla vanhaa viisautta ” Älä koskaan väittele idi-
ootin kanssa, sillä hän vetää sinut tasolleen ja voittaa 
kokemuksensa avulla.”

Raul Lehto
Eteläkymenlaakson Perussuomalaiset

Nokialaisista apu 
hoitajapulaan

Pääsääntöisesti kaikki kännykän valmistajat ja yritysten 
tekninen osaaminen ovat siirtyneet halvemman kustan-
nustason alueille. Niinpä Nokian toimitusjohtaja Ol-
li-Pekka Kallasvuon vakuuttelut yhtiön Salon tehtaan 
työpaikkojen pysymisestä on vain yksi korulause mui-
den joukossa. Poikkeuksena ehkä se, että nyt kun Sa-
losta tuli puhe, niin ehkäpä se otetaan Nokiassa työnal-
le seuraavana alasajokohteena.

On varmaa, että lähivuosina työvoimatoimistojen asi-
akkaiksi tulee sankoin joukoin entisiä Nokian insinöö-
rejä ja teknikkoja etsimään töitä. Toisaalta ehkä tuo 
miesvaltainen massa koulutetaan sosiaali- ja terveys-
alalle vallitsevaan hoitajapulaan. Viimeistään tässä vai-
heessa Nokiasta leipänsä saavan tulisi katsoa tulevai-
suuteen ja harkita ammatinvaihtoa vakavasti.

Mikki Nieminen

Selluksi vai 
polttoaineeksi

Keskustelu puukuidusta saa yhä uudempia muotoja. Pe-
riaatteena on se, ettei Venäjä aio enää viedä vain energi-
aa ja alkutuotteita, vaan yrittää saada viejät jalostamaan 
tuotteensa edes puolivalmisteeksi. Kasvihuoneilmiö- ja 
bioenergiakeskustelu ohjaavat puunkäyttöä sen viimei-
seen käyttötarkoitukseen energiaksi jalostavampien tar-
koitusten sijaan. Yleisradion uutisten mukaan massalii-
ke haluaisi uuden selluloosatehtaan Kemijärvelle suljet-
tavan tilalle. Jos johtoajatuksena oli irrottautua Venäjän 
metsätaloudesta puutullien vuoksi sekä turvata Itä-La-
pin puut Oulun ja Veitsiluodon tehtaille, uusi selluteh-
das, jonka kapasiteetti ei ilmeisesti olisi vähäinen, on tie-
tenkin vastakkainen nykyiselle linjaukselle.

Epävakainen integroituminen

Kysymys on oikeastaan siitä, aiotaanko edelleen olla in-
tegroituna Venäjän metsätalouteen niin kuin epävakai-
na 1990-luvun vuosina, jolloin venäläisten oli myytävä 
miltei kaikki irti lähtevä maataan suoranaisesti lukuun 
ottamatta. Öljyn ja maakaasun hinnan noustua Venä-
jällä on varaa pysähtyä harkitsemaan toimiaan, minkä 
se on kyllä jo tehnytkin. Ehkä ainoa keino pitää muu-
toin lopetettavat sellutehtaat käynnissä Suomessa on 
valmistaa venäläisistä puista Venäjällä sijaitseville ete-
läafrikkalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille karton-
gin- ja paperinvalmistajille selluloosaa, koska näin ollen 
raaka-aineena olevaa puuta ei vietäisi Venäjältä pois, 
vaan se olisi vain käynyt Euroopan unionissa jatkoja-
lostettavana. Koska kyseessä ei ole vienti, vaan jatko-
jalostus, puusta ei perittäne tai ainakaan ei pitäisi periä 
vientimaksua, koska se ”palaa kotiinsa”.

Turhia riskejä vältettävä

On paljon halvempaa yrittää integroida Suomessa jo ole-
massa olevia selluloosatehtaita jatkossakin venäläisen 
puun varaan niin kuin 1990-luvulla kuin ottaa puolen mil-
jardin tai miljardin riski uudesta selluloosatehtaasta Venä-
jällä ja samalla joutua keskustelemaan hakkuuoikeuksis-
ta, joista venäläiset ovat tarkkoina, koska hakkuuoikeuk-
silla oikeastaan voidaan investointiriski siirtää kokonaan 
Venäjän liittovaltion puolelle. Tähän ja 70%:n saneeraus-
hankkeeseen kaatui AssiDomänin projekti Segezhassa, 
minkä seurauksena venäläiset takaisin valtiollistivat säk-
kipaperitehtaan maksamattomien verovelkojen avulla.

Jälleenorganisointia tarvitaan

Suomi tarvitsisi jonkinlaisen ohjelman, millä käytöstä 
poistettavat selluloosatehtaat jälleenintegroidaan Eu-
roopan unionin sisämarkkinoilta takaisin maailmanta-
louteen ja hyötykäyttöön. Pörssitiedottamisen corpora-
te governancen vuoksi on epäeettistä käydä keskuste-
lua saattohoidosta julkisuudessa niin kauan kuin pois-
tettavat yksiköt ovat listatun yhtiön taseissa. Tarvittai-
siin valtiollinen väliomistaja Treuhandin tai Arsenalin 
tapaan. Sellutehtaiden lakkauttamishyöty paperiteolli-
suuskonserneilla voi huveta bioenergiakäyttöön, mut-
ta se otetaan vastaan Euroopan unionin poliittis-hallin-
nollisena ”realiteettina”, ei tahdonvaltaan tai kansalli-
sen päätöksenteon piiriin kuuluvana asiana.

Olli-Jukka Paloneva
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Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 
viestit numeroon 0207 920 362 (Norm. viestin hinta.)

Jos pääomistaja ei määrää yrityk-
sen tavoitteita, niin yrityksestä tu-
lee itseohjautuva organisaatio. Jon-
kun tavoitteita se kuitenkin toteut-
taa.Kenen ja mitä voisivat olla?
Jorma Uski

   • • •

Julkisen liikenteen lippujen hinto-
ja laskettava. Nyt ei kannata mat-
kustaa, aivan liian kallista.
Opiskelijoille opintotukeen koro-
tuksia. Nyt on pakko mennä töi-
hin ja opiskelu kärsii.
Postin monopoli purettava koko-
naan, palvelu postissa ylimielistä.
Nim. Aasillakin on häntä

Tuulivoimaa pitäisi saada lisää 
Suomeen. Tätä tuotantoa pitää 
tukea valtion puolesta että se on 
hinnaltaan kilpailukykyistä mui-
den sähkön tuotantojen kanssa.
Raili Pirkanmaalta

   • • •

Kunnallisvaalit lähestyvät, nyt 
ehdokkaita hakemaan jokainen!! 
Sanoista tekoihin eikä pelkkää 
jaaritteluja ja muisteloita tunti-
tolkulla mitä joskus joku teki ja 
kuinka paljon.
Mies Uudeltamaalta

   • • •

Vihreä lanka –lehdessä 11.1. jul-
kaistun tutkimuksen mukaan vain 
15 % vihreistä kokee kuuluvansa 
äärivasemmistoon. Tämä on mie-
lenkiintoista, kun ottaa huomi-
oon, että paljon puhutaan ns. vi-
hervasemmistolaisuudesta. Muu-
alla Euroopassa vihreistä 34-60 % 
kokee olevansa äärivasemmisto-
laisia. Liekö tämä tieto sitten syy 
siihen, että meillä on vasemmis-
toliitolla nuorisojärjestö, joka pu-
huu juuri punavihreydestä?

Jäätävä aate

Oli miten oli, vihreiden ajatus-
maailmassa yhdistyvät nykyään 
sekä biologia, porvarillisuus, yk-
silökeskeisyys että vahva femi-
nismi. Pohjimmaisena ideologiana 
nykyajan biodynaamisessa vihre-
ässä liikkeessä toimii darwinismi. 
Ihmisiä eläimellistetään ja eläimiä 
inhimillistetään.

Darwinismi yhteiskunnan ra-
kentamisen perushorisonttina on 
vaarallinen ideologia. Vaikka mo-
net Darwinin opit ovatkin kiistä-

mättömiä, emme voi mielestäni 
päätellä siitä, miten asiat ovat si-
tä, miten niiden tulisi olla. Tiede 
politiikan lähtökohtana tuhoaa 
poliittisen tilan ja johtaa vaihto-
ehdottomuuteen ja lopulta luon-
nontilaan, jota ennen seuraa tur-
vallistamisyhteiskunta, jossa mu-
kavapaita yksilöitä todellisuudes-
sa joudutaan kyttäämään, kun ih-
misten välillä ei ole enää muuta 
yhdistävää tekijää kuin oman 
edun tavoittelu. Vihreiden kään-
tyminen oikealle viittaa vahvas-
ti sosiaalidarwinistisiin ajatuk-
siin, joihin tukeutuvat monet ky-
vykkäät henkilöt, jotka eivät so-
peudu vallitsevaan järjestelmään, 
mutta uskovat pääsevänsä parem-
piin asemiin toisenlaisessa yhteis-
kunnassa.

Moninaisuus mainossanana

Tiedämme, että yksilökeskeisyys 
yhteiskunnassamme on kovaa 
vauhtia lisääntynyt. Tässä kehityk-
sessä mm. sukupuoliroolit sellaisi-
na kuin ne ennen on totuttu näke-

mään, ovat murroksessa. Monessa 
mielessä on menty oikeaan suun-
taan, mutta ylilyöntejä ja hölmöjä 
päätöksiä ”tasa-arvon” nimissä on 
alkanut tulla yhä useammin. Mo-
nikulttuurisuus ja elämäntapojen 
monimuotoistaminen sekä ihmis-
ten henkinen irtolaistaminen ovat 
lyöneet itsensä läpi virallisia ins-
tituutioita myöten. Tämä kehitys 
kuvastaa paitsi turbokapitalismin 
vahvaa etenemistä, myös uskon-
nollisuuden heikkenemistä ja tie-
teen aseman vahvistumista yhteis-
kunnassamme.

Kamppailu elämästä

Darwinin maailmassa ihmiset ei-
vät kamppaile lajina esim. eläimiä 
vastaan, vaan kamppailu tapahtuu 
nimenomaan ihmisten välillä. Jos 
kamppailulle ei aseteta merkittä-
viä kulttuurisia sääntöjä ja reuna-
ehtoja, seuraa siitä se, että kamp-
pailu kiihtyy ja käy yhä julmem-
maksi. Tässä kamppailussa häviä-
jät voivat syyttää vain itseään, ei-
vät ketään eivätkä mitään muuta. 

Ihminen itsessään ei ole silloin 
enää arvokas, vaan ihmisarvo mi-
tataan suhteessa toisiin yksilöihin. 
Yksilöistä todellakin tulee jo syn-
tyessään eriarvoisia.

Hörhöjen tie huipulle
on kivetty hyvillä aikeilla

Monet maamme kärkifeminis-
teistä, joiden joukossa myös mie-
hiä, puhuvat kauniisti siitä, miten 
he haluavat tasa-arvoa. Todelli-
suudessa kyse on tahoista, jotka 
kokevat, että nykyinen kulttuuri 
syrjii juuri heidän etenemistään 
yhteiskunnan suunnannäyttäjik-
si, vaikka heidän meriittinsä ovat 
siinä mielessä kiistattomia, että 
heidän pitäisi yhteiskunnallises-
sa hierarkiassa olla nykyistä ase-
maansa korkeammalla. Vain yl-
tiöyksilöllinen ja monikulttuuri-
nen kilpailuyhteiskunta voi ava-
ta heille tien sinne, jonne he aja-
tuksineen ja omine valtaväestöstä 
joskus hyvinkin paljon poikkeavi-
ne elämäntyyleineen haluaisivat 
päästä.

Paradoksaalista vain on, että 
heidän ajamansa ajatusmaailma 
käytännössä toteutettuna siis li-
säisi yhteiskunnallista eriarvoi-
suutta ja pahoinvointia ja olisi ta-
sa-arvoinen ainoastaan sukupuo-
linäkökulmasta tarkasteltuna. To-
dellisena seurauksena olisi sosiaa-
lidarwinismi, jolla ei ole mitään 
tekemistä sen paremmin miehen 
ja naisen välisen arjen tasa-arvon 
kanssa.

Henkisen pahoinvoinnin lisään-
tyminen yhteiskunnassamme on 
mielestäni merkki siitä, mitä seu-
raa, kun ihmiset eivät kykene 
kohtaamaan elämässään eteen tu-
levia asioita minkään muun kuin 
kylmän biologian kautta. Ihmi-
set tarvitsevat yhteisiä merkitys-
järjestelmiä, yhteisöllisyyttä ja 
muitakin tulkintamahdollisuuk-
sia kuin tieteet ja erityisesti luon-
nontieteet. Tieteet ovat hyvä ren-
ki, mutta huono isäntä.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja

Vihreät kääntyneet lopullisesti oikealle

Perussuomalaisten suosio kasvaa 
nuorten parissa

HS uutisoi 6.2. eri puolueiden kannatuksesta 18-29 -vuotiaiden keskuudessa. 
PS:n kannatus oli noussut vuodelta 2004 2,5 prosentista 5,5 prosenttiin. Nou-
sua on tapahtunut 3%, joka on suhteellisesti kovinta kannatuksenkasvua 
suhteessa muihin puolueisiin. Käytännössä kannatuksemme on yli kaksin-
kertaistunut vuodesta 2004, eikä nykysuuntauksen jatkuessa tarvitse odottaa 
10% nuorisokannatusta muutamaa vuotta kauempaa. Muita suosiotaan kas-
vattaneita puolueita olivat Keskusta, Vasemmistoliitto, RKP ja ryhmä muut. 
Suosiossa kannatustaan menettäneistä SDP menetti eniten kannatustaan, 
muita häviäjiä olivat Kokoomus, Vihreät ja Kristillisdemokraatit.

PS:n vahva nousu siis jatkuu ja tulevaisuus näyttää erityisen hyvältä. 
Eduskuntavaalien alla alle 18-vuotiaat pääsivät sanomaan oman mieli-
piteensä nuorten suosikkipuolueista varjovaalien avulla, ja tällöin puolu-
eemme kannatus nousi 7,7 prosenttiin. Tämä lupaa hyvää tulevaisuudel-
lemme kun alaikäiset tulevat äänestysikään. Tällä hetkellä nuorisojärjes-
tömme kasvaa jopa nopeammin kuin puolue. Toiminta, näkyvyys ja ak-
tiviteetit lisääntyvät. Tervetuloa mukaan rakentamaan uutta 2000-luvun 
kansallismielistä ja menestyvää puoluetta sekä nuorisojärjestöä!

HS:n tutkimusta varten haastateltiin lähes 3000 18-29 -vuotiasta nuor-
ta puhelinhaastattelulla. Tutkimuksen teki Suomen Gallup.

Antti Valpas, toiminnnanjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret ry
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